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OTSHD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.otshdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda Üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos - Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

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

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-4805 İnternet 
ISSN NO: 2148-5550 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Hekim, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise HEKİM, M., (2015). Orta ve İleri Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin 
Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi, OTSHD Uluslararası Hakemli Ortopedi Trav-
matoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazar-
lar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim 
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tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı 
sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT OTSHD JOURNAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 03 araştırma, uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin 
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 Aralık 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 03 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 complete 
the journal’s issues for 2017. The next issue of our journal will reunite with the readers in December, 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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ELİT DÜZEYDEKİ ERKEK VOLEYBOLCULARIN DENGE DÜZEYLERİ 
ARAŞTIRILMASI 1

INVESTIGATING BALANCE LEVELSS OF ELITE MALE VOLLEYBALL 
PLAYERS 

Osman ATEŞ1, Burçak KESKİN2

1-2 İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Sağlık Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-2992-84651,0000-0003-4313-77202

Öz: Amaç: Bu araştırma, 2.lig erkek voleybolcuların denge 
ve propriosepsiyon çalışmaları sonrasında, denge düzeyleri 
arasındaki ilişkinin incelemesini amaçlanmıştır. Yöntem: Ça-
lışmada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Erkek A Takım voleybol-
cuları 13 sporcusunu denge ölçümleri için Platform cihazı ve 
yağ ölçümleri için Tanita bc-418 model cihazı kullanılmıştır. 
Voleybolculara bosu üzerinde uygulanan denge ve propriosep-
siyon çalışmalarının sezon içi denge düzeylerine olan etkisini 
incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında ön 
test-son test değerleri istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 
Kulübün onayı alınmış ve tüm sporculara çalışmanın amaç 
ve potansiyel riskleri anlatıldıktan sonra yazılı bir izin belgesi 
alınmıştır. Bulgular: Çalışmada, sporcuların yaş ortalaması 
26 ± 6,5 yıl, vücut ağırlığı ortalaması 89,4 ± 10,3 kg, boy 
uzunluğu ortalaması 196 ± 4,60 cm ve BKİ ortalaması 23,2 
± 2,5 belirlenmiştir. Sporcuların bölgelere göre denge ölçüm 
ortalamaları bakıldığında ön test ve son testler arasında farklı-
lıklar mevcuttur. Sağ taraf ön test 50,5 ± 3,0, son test 50,6±4,2, 
sol taraf ön test49,6 ± 3.4, son test 45.6 ± 4.6, ön taraf ön test 
47.2 ± 8.2, son test 45.6 ± 4.6, arka taraf ön test 52.7 ± 8.2, son 
test 54.3 ± 10.6 olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, 
13 sporcunun denge ortalamaları tek tek incelendiği zaman ön 
test ve son testarasında sağbacak ve sol bacak değerlerinde 1 
ile 4,1 değer arasında değişen artışlar gözlemlenmiştir. Aynı 
şekilde anterior ve posteriorön test ve son test değerlerine 
bakıldığında 2 ile 9 değer arasında değişen artışlar gözlemlen-
miştir. Bu değerlendirmelerdeki artışlar göz önünde tutularak 
yapılmış olan bu denge çalışmalarının sporcuların performan-
sını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Denge, Koordinasyon

Abstract: Purpose: The aim of this research was to evaluate the 
relationship between the balance levels of 2nd league male volley-
ball players before and after balance and proprioception training. 
Method: In this study, Platform devices were used to assess the 
balance of 13 volleyball players on the Beşiktaş Gymnastic Club 
Male A-Team and Tanita bc-418 model devices were used to 
assess their fat levels. The objective was to investigate whether ba-
lance and proprioception training for volleyball players impacted 
their seasonal balance levels. Pre-test and post-test statistics using 
computer software facilitated analysis of the data. The approval 
of the club was taken and all volleyball players in the study were 
informed about the objective of the study in addition to potential 
risks, and they gave informed consent. Results: In this study, the 
average age was 26 (SD = 6.5) years, average body weight was 
89.4 (SD = 10.3) kg, average height was 196 (SD = 4.60) cm, and 
the average BMI was 23.2 (SD = 2.5) for volleyball players. When 
balance measurements averages of players who play in different 
fields were considered, there were differences between pre-test 
and post-test. Regarding the right-hand side, the mean pre-test 
was 50.5 (SD = 3.0) while the mean last measurement was 50.6 
(SD = 4.2). Regarding the left-hand side, the mean pre-test was 
49.6 (SD = 3.4) and the mean post-test was 45.6 (SD = 4.6). Re-
garding the front side, the mean pre-test was 47.2 (SD = 8.2) and 
post-test was 45.6 (SD = 4.6). Regarding the back side, the mean 
pre-test was 52.7 (SD = 8.2) and the mean post-test was 54.3 (SD 
= 10.6). Discussion: In this study, when the balance averages of 
13 volleyball players were evaluated separately, balance increased 
for the right leg and the left leg between 1 and 4.1 for the mean 
pre-test and post-test. Similarly, regarding the front side and back 
side pre-test and post-test, balance was increased between 2 and 
9. When these increases in the evaluation process are considered, 
it can be concluded that balance training has positive effect on the 
performance of volleyball players.

 Key Words: Volleyball, Balance, Coordination
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GİRİŞ

Her spor branşı kendine özgü olarak belir-
li düzeyde denge içermektedir (Spirduso, 
1995:152). Denge ve vücut pozisyonunu ko-
rumak, hareket uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Denge kaybı ya da vücut pozisyo-
nunun korunamaması gibi durumlar sporcu-
nun beklenen performansı gerçekleştirmesine 
engel olabilmektedir. Denge, vücut parçala-
rının relative pozisyonunun korunmasını ile 
ilgili karmaşık bir sistemdir. Çok sayıda kasın 
optimal kullanımı ve farklı duyusal algıların 
entegrasyonu (görsel, işitsel, duyusal) bu sis-
temin karmaşık yapısıdır. Denge becerisi ço-
cukluk döneminde hala gelişmektedir ve yak-
laşık olarak 10 yaşında erişkinlerin düzeyine 
erişir  (Sparto, 2006).  Spor yapmanın, postür 
kontrolünü olumlu yönde etkilediği pek çok 
araştırmada belirtilmiştir (Perrin et al., 2002; 
Sirmen et al., 2008). Denge; statik denge ve 
dinamik denge olmak üzere ikiye ayrılarak 
da incelenebilir (Muratlı, 1997). Statik den-
ge; vücudun dengesini belli bir yerde ya da 
pozisyonda sağlama yeteneği iken, dinamik 
denge; hareket ederken vücudun dengesini 
sağlama yeteneğidir (Hazar and Taşmektepli-
gil, 2008). Voleybol oyuncularının, voleybol 
oyununun karakteristik özelliğinden dolayı, 
ani durumlarda ortaya çıkabilecek hamlelere 
karşı, iyi bir dengeye sahip olmaları gerek-
mektedir. Dengenin sportif becerilerde spor-

cular arasındaki performans ayrımında da bir 
etken olabileceği yapılan çalışmalarla destek-
lenmektedir ve motor becerilerin sergilendiği 
bedensel gelişim için pozitif yönde bir ivme 
kazandırdığı düşünülmektedir. İnsanın denge 
sağlamadaki yeteneği, diğer motor sistemle-
rin gelişmesinde belirleyici bir faktör olarak 
tanımlanabilir (Erkmen, 2006). Denge kont-
rolü, duyusal girdilerin bütünleşmesi yanında 
esnek hareket şekillerinin planlanması ve uy-
gulanmasını içeren kompleks bir motor yete-
nektir (Ferdjallah, 2002:203). Spor branşları-
nın gerektirdiği denge özelliklerini inceleyen 
ve sporcuların denge performanslarını karşı-
laştıran yeterli sayıda araştırma bulunmamak-
tadır. Bu çalışmada denge düzeylerinin tespit 
edilmesi ve denge geliştirici antrenmanların 
sonrasında denge performanslarının etkisi 
sorgulanmak istenmiştir.

AMAÇ

2.lig erkek voleybolcuların denge ve prop-
riosepsiyon çalışmaları sonrasında, denge 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesini 
amaçlanmıştır. Bu çalışmada elit düzeydeki 
voleybolcuların denge düzeyleri ölçülmüş 
ve bunların denge antrenmanları arasındaki 
ilişkisine bakılmıştır. Denge yeteneğinin ki-
şiden kişiye değişiklik göstermesi ve denge 
ölçümlerinin belirli bir periyotta tekrarlan-
ması sonucunda öğrenme faktörü de denge 
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yeteneğinin ölçülmesinin objektiflik durumu 
etkiler. Denge yeteneğinde öğrenme faktörü-
nün etkisi yapılan birçok çalışmada kendini 
göstermiştir. Bu çalışmada genele bakıldığın-
da sporculardan alınan ön test ve son test so-
nuçlarının olumlu şekilde arttığı saptanmıştır. 

KAPSAM

Sporculara özel denge antrenman programları 
hazırlanabileceği gibi yetenek seçim aşama-
larında da fiziksel özelikler denge açısından 
göz önünde bulundurulabilir. Yapılan çalışma 
bu nedenlerle de önem kazanmaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmaya A takım seviyesinde oynayan 
13 elit erkek voleybolcu katılmıştır. Çalış-
maya katılan tüm voleybolcuların boyları, 
topuklar bitişik, vücut dik ve ayakkabısız 
olarak ölçülüp ve cm olarak kaydedilmiştir. 
Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranı ölçümleri 
ayaklar çıplak, 0,01 hassasiyette bioempe-
dans yöntemi kullanılarak TANİTA BC-418 
model cihaz ile test edilmiştir. Denge ölçüm-
leri olarak Platform ölçümlerinde cihazı kul-
lanılmıştır. Testin temel amacı ağırlık merke-
zinin horizontal yerleşimi ve ağırlık merkezi 
iz düşümü hareketlerini ölçmektir. Platform 
ölçümlerindeki tipik parametreler referans 
noktasına göre, anterior-posterior ve medio-
lateral salınım, salınım yolunun uzunluğu, sa-

lınım hızı ve salınım alanıdır. Vücut salınımı 
çeşitli görme ve zemin koşullarında platform 
ile ölçülebilir. Vücut salınımı terimi, ağırlık 
merkezi iz düşümü veya ağırlık merkezi yer 
değişimlerini tanımlamak için kullanılmakta-
dır. Postüral salınım ölçümlerinin sensiromo-
tor eksiklikleri belirlemek için kullanıldığı 
bildirilmiştir. Sporcular ayakları çıplak şekil-
de denge cihazının metal bölümlerine ayak-
ların ölçüsüne göre ayrılmış bölümlerden 
uygun olan bölüme ayakları yerleştirip, ana-
tomik pozisyonda avuç içleri vücudu göstere-
cek şekilde beklenir. Sporculardan 1 dakika 
buyunca olabildiğince hareketsiz olmaları 
istenir. 1 dakika sonrasında denge aletinden 
bilgisayara aktarılan dijital veriler okunarak 
kaydedilir. Kaydedilen değerlerin, anterior-
posterior ve medio-lateral salınımı gravite 
noktasına yakınlığı kişinin denge değerini 
verir. Vücut salınımları gravite merkezin-
den uzaklaştıkça denge düzeyi negatif yön-
de etkilenir.  Uygulanan ölçümler müsabaka 
veya antrenman öncesinde alınmıştır. Ça-
lışma dizaynı ise voleybolcuların ön testleri 
alınmıştır ve antrenman planlarında yer alan 
programa 4 hafta boyunca devam etmişlerdir. 
Antrenman programlarına ek olarak haftada 
2 gün, 15 dakika denge ve propriosepsiyon 
çalışması eklenmiştir. Bosu üzerinde uygula-
nan hareketler büyük kas gruplarının aktive 
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edilmesine önem gösterilen 8 hareket ve 3 set 
şeklinde yapılmıştır.

BULGULAR 

Çalışmamız Türkiye Voleybol Federasyonu 
2.liginde yer alan A Takım Erkek Voleybol 
Takımı oyuncuları ile yapılmıştır. Araştırma-
da elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Sporcuların Betimleyici İstatistiği 

N Ortalama Std. Sapma

Yaş (yıl) 13 26 6,5

Vücut Ağırlığı (kg) 13 89,4 10,3

Boy (cm) 13 196 4,60

Beden Kitle İndeksi (BKİ) 13 23,2 2,5

Tablo 2. Bölgelere Göre Denge Ölçüm Ortalamaları

N İlk Ölçüm Son test
13 53,9  ±  13,1 60,2 ±  18,4

Sporcuların düzlemsel denge ölçümlerine ba-
kıldığında ön test ve son test arasında fark-
lılıklar gözlemlenmiştir. İlk düzlemsel denge 

ölçümünde genel ortalama 53,9 ± 13,1, ola-
rak ölçülürken ikinci ölçümde bu oran 60,2 ±  
18,4 olarak ölçülmüştür.

Tablo 3. Düzlemsel Denge Ölçümleri

N Sağ Taraf Sol Taraf Ön Taraf Arka Taraf

13
Ön Test Son test Ön Test Son test Ön Test Son test Ön Test Son test

50,5 ± 3,0 50,6 ±4,2 49,6 ± 3,4 49,5 ± 4,1 47,2 ± 8,2 45,6 ± 4,6 52,7 ± 8,2 54,3 ± 10,6

Sporcuların denge ölçümlerine bakıldığın-
da ön test ve son testler arasında farklılıklar 
mevcuttur.

TARTIŞMA 

Yapılan bu araştırmada2.lig erkek voleybol-
cuların denge ve propriosepsiyon çalışmaları 
sonrasında, denge düzeyleri arasındaki ilişki-
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nin incelemesini amaçlanmıştır. Performansı 
belirlemede etkin olan boy uzunluğu ve vü-
cut ağırlığı değerleri,  yapılan antreman ve 
günlük aktiviteye göre değişiklik gösterirken, 
sporcu seçiminde ve gelişiminde gerekli olan 
ön koşullar içinde bulundurulmaktadır.Denge 
çalışmalarında iki önemli nokta vardır. Bun-
lardan birincisi tüm vücudu denge durumunda 
tutmak. İkinci olarak vücudun değişen denge 
şartlarına uyunm sağlayabilmesi için kendini 
yeniden konumlandırabilmektir. Denge temel 
motorik özelliklerden biri olması nedeniy-
le küçük yaşlarda yapılan denge çalışmaları 
ile sporcuların denge gelişimlerinde artışlar 
sağlanabilir. Erken yaşlarda başlanan denge 
çalışmaları sporcunun ileriki dönemlerinde 
performansı olumlu yönde etkiler.  İnsanın 
denge yetisi büyük ölçüde geliştirilebilir. Bir-
çok spor dalları  (kayak buz pateni bisiklet 
jimnastik ve yelkende olduğu gibi) perfor-
mans yetisi büyük ölçüde motorsal dengeye 
bağlıdır. Puni’ye göre jimnastikçilerin başa-
rı düzeyleri ile denge yetileri arasında belli 
bir bağımlılık vardır.tüm araştırma ve dene-
yimler gösteriyor ki motorsal denge gerekli 
istemlerle temrin edilebilir ve geliştirilebilir 
(Karacabey, 2007). Koordinatif özellikler-
den denge alıştırmalarının seçimi kişinin 
dinamik hareket sırasında dengesini kaybet-
me ya da düşme riskinin azalması ya da hiç 
olmaması anlamında kullanılan bir terimdir. 

Antremanın beden dengesini artırabilece-
ği ya da düşme riskini azaltacağı beklentisi 
vardır. Oysa düşme riskinin bir çok etkene 
bağlı olduğunu ve beden dengesinin bunlar-
dan sadece biri olduğu bilinmektedir. Ancak 
zayıf beden  dengesinin sık sık düşmelere yol 
açtığı kanıtlanmıştır. Kimi zaman yetişkin ve 
yaşlılarda yürüyüş bir dinamik denge alıştır-
ması kabul edilmekle birlikte, beden dengesi-
ni korumaya yönelik alıştırmaların bu alanda 
daha etkili olacağı düşünülmeli. Buna karşın; 
yürüyüş, dans, Tai Chi, esneklik ve kuvvet 
alıştırmalarından oluşan bir programa katılan 
yaşlılar, denge ile ilgili testlerde yalnız denge 
alıştırmaları yapanlardan daha başarılı sonuç-
lar elde etmişlerdir. Su içerisinde yapılan her 
türlü hareket ve denge alıştırmaları, kuvvet-
te devamlılık çalışmaları, yürüyüş, ağırlık 
transferi gibi alıştırma kombinasyonlarının 
özellikle ileri yaşlarda daha etkin olacağını 
söylemek mümkündür (Muratlı et al., 2007). 
Statik ve dinamik denge egzersizlerikişinin 
denge yetisini geliştirmekle kalmayıp duruş 
ve hareketlerin geliştirilmesi için de iyi bir 
egzersiz biçimi olarak kabul edilmelidir (Ka-
racabey, 2007). Voleybol oyununun hızı ve 
değişkenliği nedeniyle denge,  geliştirilmesi 
gereken motorik özellikler arasında önemli 
bir yer tutar. Literatürde yapılan çalışmalar 
incelendiği zaman bosu ile denge çalışmasıy-
la  ilgili başka bir kaynak bulunamamıştır. Bu 
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yüzden yapılan bu çalışma başka bir çalışma 
ile kıyaslanamamıştır. 

SONUÇ

Araştırmaya voleybol branşından yaş or-
talaması 26 ± 6,5 yıl olan 13 erkek sporcu 
katılmıştır. Katılan bu sporcuların;  ön test-
lerde boy ortalaması 196 ± 4,6 cm  , ağırlık-
ları ortalaması  89.4 ± 10,3 kg , vücut kitle 
indeksi  23.2 ± 2,5 olarak, son testlerde boy 
ortalaması 196 ± 4,6 cm  , ağırlıkları ortala-
ması  89.3 ± 10,2 kg , vücut kitle indeksi  23.1 
± 2,4 olarak tespit edilmiştir.  Çalışmalarda 
yer alan sporcularda vücut ağırlık ortalaması 
ve vücut kitle indeksi ortalamalarının ön test 
ve son testleri incelendiğinde düşüş olduğu 
gözlemlenmiştir. Yapılan denge antremanları 
öncesinde denge değerleri ve antropometrik 
ölçümleri alınmış ve 4 haftalık bir denge ant-
remanı sonrasında tekrar ölçümleri alınarak 
değerlendirilmiştir  ve denge oranlarında ar-
tış görülmüştür. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
A Takım Erkek voleybolcularına uygulanan 
denge çalışmaları sonrası elde edilen düz-
lemsel denge değerlerine bakıldığında birinci 
ölçüm ve ikinci ölçüm arasında  artış olduğu 
gözlemlenmiştir. 13 sporcunun denge ortala-
maları tek tek incelendiği zaman ön test ve 
son test arasında  sağ bacak ve sol bacak de-
ğerlerinde 1 ile 4,1 değer arasında değişen ar-
tışlar gözlemlenmiştir. Aynı şekilde anteriyor 

ve posteriyor ön test ve son test değerlerine 
bakıldığında 2 ile 9 değer arasında değişen 
artışlar gözlemlenmiştir. Bu değerlendirme-
lerdeki artışlar göz önünde tutularak yapılmış 
olan bu denge çalışmalarının sporcuların per-
formansını olumlu yönde etkileyeceği düşün-
mekteyiz.

ÖNERİLER 

Farklı yaş grupları üzerinde araştırmalar ya-
pılabilir. Antrenman yaşıyla denge arasında-
ki ilişki, farklı denge antrenman metotlarının 
denge üzerindeki etkileri araştırılabilir. Ba-
yanlar ve erkekler üzerinde çalışmalar yapı-
larak denge gelişiminin hangi grup üzerinde 
daha fazla olduğu araştırılabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

 Introduction: Every sport possesses a certain balance that is peculiar to that sport (Spirduso, 
1995:152). Maintaining the balance and body position is an inseparable component of move-
ment. Cases such as loss of balance or not being able to maintain body position can prevent ath-
letes from performing. Balance can be examined into two categories: static balance and dyna-
mic balance (Muratlı, 1997). Static balance refers to the ability to keep one’s body balanced at 
a certain place or position while dynamic balance refers to the ability to compensate balan-
ce (Hazar and Taşmektepligil, 2008). Due to the characteristics of volleyball, volleyball players 
are expected to possess a solid balance against sudden moves. The research findings prove that 
balance is a factor in determining athletes’ performances at sportive events and it is thought to 
provide a positive effect on physical development. The ability to maintain balance can be defi-
ned as a determinant of development of motor skill systems (Erkmen, 2006). Balance control 
is a complicated motor skill not only referring to the integration of sensory input but also inc-
luding the planning and application of flexible moves (Ferdjallah, 2002: 203).  Findings and 
Results: The study sample consisted of 13 male athletes with an average age of 26 ± 6.5 years. 
Among these participant athletes, the pretests indicated that the average height was 196 ± 4.6 
cm; average weight was 89.4 ± 10.3 kg  and body mass index was 23.2 ± 2.5 while the post-
tests showed that the average height was 196 ± 4.6 cm; average weight was  89.3 ± 10.2 kg and 
body mass index was 23.1 ± 2.4. Following the review of pretest and posttest averages of the 
participant athletes’ weight averages and body mass index, a decrease was observed. Before 
the balance trainings, balance rates and anthropometric values were measured and following a 
4-week balance training, these measures were assessed again. The results indicated an increa-
se in balance rates. Considering the planar balance values obtained after the balance trainings 
applied to Beşiktaş Gymnastics Club A Team male volleyball players, an increase was obser-
ved between the first and second measures. Following the analysis of balance averages of 13 
athletes separately, increases of 1 and 1.4 units were observed in right and left leg values bet-
ween the pre and post-tests. Similarly, anterior and posterior pre and post-tests results indicated 
rises of 2 and 9 units. Considering these increases in the assessments, these balance trainings 
were thought to positively affect the athletes’ performances. In the future, these assessments can 
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be conducted with different age groups. The relationship between training age and balance, and 
the effects of various balance training methods on balance can be investigated. Similar studies 
can be conducted with female and male participants to determine the improvement rates of ba-
lance between the genders. The number of research on balance characteristics of sport branches 
and the ones comparing the balance performances of athletes is few. This study aimed to deter-
mine balance levels and to examine the balance performances following a balance-improving 
training.  In this study, the average age was 26 (SD = 6.5) years, average body weight was 89.4 
(SD = 10.3) kg, average height was 196 (SD = 4.60) cm, and the average BMI was 23.2 (SD = 
2.5) for volleyball players. When balance measurements averages of players who play in diffe-
rent fields were considered, there were differences between pre-test and post-test. Regarding the 
right-hand side, the mean pre-test was 50.5 (SD = 3.0) while the mean last measurement was 
50.6 (SD = 4.2). Regarding the left-hand side, the mean pre-test was 49.6 (SD = 3.4) and the 
mean post-test was 45.6 (SD = 4.6). Regarding the front side, the mean pre-test was 47.2 (SD = 
8.2) and post-test was 45.6 (SD = 4.6). Regarding the back side, the mean pre-test was 52.7 (SD 
= 8.2) and the mean post-test was 54.3 (SD = 10.6). 
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GENÇ VOLEYBOLCULARDA İNSTABİL ZEMİNLERDE YAPILAN 
ÇALIŞMALARIN DENGE,  KUVVET VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 1

EFFECTS OF EXERCİSES ON UNSTABLE GROUNDS ON BALANCE, 
JUMP AND AGİLİTY PROPERTİES ON YOUNG VOLLEYBALL 

PLAYERS

Atakan ÇAĞLAYAN1, Nurper ÖZBAR2, Salih Burhan GÖKMEN3, Ayşenur KURT4,  
Yavuz ÖNTÜRK5

1-2-3-4-5 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Düzce / Türkiye

ORDID ID: 0000-0002-9786-13111, 0000-0003-0931-52632, 0000-0002-9341-82833,   
0000-0002-9221-07474, 0000-0001-5472-86525

Öz: Bu çalışma, 14-17 yaş grubunda genç voleybol sporcularında 
instabil zemin çalışmalarının denge, çeviklik ve sıçrama yetilerine 
etkilerini belirlemek için yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya katılan 
sporcular, 20 çalışma grubu (ÇG) (yaş ortalaması = 16,25) ve 20 
kontrol grubu (KG) (yaş ortalaması=15,68) olarak ikiye ayrılmış 
ve sporculara sezon içi antrenman programının içerisine yerleşti-
rilmiş 8 haftalık fonksiyonel antrenman programı haftada 3 gün 
uygulanmıştır. Ön testler (ÖT) ve son testler (ST) kapsamında 
boy, kilo, flamingo denge (FD), durarak uzun atlama (DUA), 
dikey sıçrama (DS) ve figür 8 çeviklik (ÇEV) testi yer almıştır. 
ÖT ve ST sonucunda elde edilen veriler, 21.0 SPSS paket prog-
ramı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan istatistiksel veriler 
incelendiğinde ÇG sporcularının FD, DUA, DS ve ÇEV ÖT ve 
ST değerleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken (p<0,05), 
KG sporcularının ÖT-ST değerleri arasında ise anlamlı farklılıkla-
ra rastlanmamıştır (p>0,05). Grupların ÖT-ST gelişim farkları in-
celendiğinde bosu üzerinde fonksiyonel egzersizler ile çalışan ÇG 
sporcularının KG sporcularına göre FD ve DUA değerlerinde ista-
tistiksel olarak anlamlı gelişmeler gösterdiği görülürken (p<0,05), 
DS ve ÇEV değerlerinde ise daha fazla gelişme olmasına rağmen 
istatistiksel olarak anlam taşımadığı ortaya koyulmuştur (p>0,05). 
Sonuç: Bu çalışma sonucunda, 14-17 yaş grubu genç voleybol 
sporcularında denge, çeviklik ve sıçrama performanslarını geliş-
tirmek için antrenman programına entegre edilmiş instabil zemin 
çalışmalarının olumlu etkisi olabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Denge, Çeviklik, Kuvvet, Genç

Abstract: This study was aimed to determine the effects of uns-
tabil ground exercises on balance, agility and jumping ability of 
14-17 age volleyball players. Method: The athletes participating 
in the research were divided into 20 study groups (SG; average 
age = 16.25) and 20 control groups (CG; average age = 15.68). In 
addition to the in-season training program, an 8-week functional 
training program was applied to the study group for 3 days a week. 
The control group continued the routine training program. Height, 
weight, flamingo balance (FB), long jump (LJ), vertical jump (VJ) 
and figure 8 agility (AGL) tests were performed in the pre-tests 
and post-tests. Findings: The data obtained from pre-test (PT) and 
post-tests (FT) were evaluated with 21.0 SPSS package program. 
When the statistical data were analyzed, significant differences 
were found between the FB, LJ, VJ and AGL in PT and FT values 
of SG athletes (p <0,05), but no significant differences were found 
between PT-FT values of CG athletes (p> 0,05). When the diffe-
rences in PT-FT development of the groups were examined, it was 
seen that the SG athletes working with functional exercises on the 
bosuball had statistically significant improvement in FB and LJ 
values compared to CG athletes (p <0,05). However, VJ and AGL 
values were not statistically significant (p> 0.05), although there 
was more improvement in the SG athletes. Result: As a conclusi-
on, unstable ground surface exercises integrated into the training 
program is thought to have a positive influence on the 14-17 age 
group of volleyball players to improve balance, agility and jump 
performance.

 Key Words: Volleyball, Balance, Agility, Strength, Unstable 
Grounds
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INTRODUCTION

Nowadays, volleyball is one of the most wi-
despread sports. There are successive game 
threads (game-building, attack-blocking, fi-
eld defense) (Çelik, 2014:14-16). In volley-
ball which is also a technical game the ath-
letes needs some good physical fitness and 
some performance factors that must be deve-
loped in order to achieve specific movements. 
These factors are requirements such as reflex, 
coordination, reaction speed, balance, flexibi-
lity, strength, power and agility (Scates and 
Linn, 2003, Gündüz, 1997:73-76).  

A volleyball player needs strong musc-
le groups against a maximum load. Jump is 
a skill involving complex movements and 
the most important neuromuscular alterati-
on that affects the performance of the lower 
extremity’s explosive muscle strength jump. 
For this reason, the determination of the lo-
wer limb strength and the preparation of the 
athletes’ training programs in this direction 
are of great importance in terms of increasing 
the jump efficiency (Pereira et al., 2015: 126-
131). Jumping is a form of movement that is 
often used in spike, block, and serve in vol-
leyball. One can say that it is one of the most 
important factors of winning or losing. Both 
the horizontal and vertical jump ability and 

superiority determines the fate of the team 
(Riggs and Sheppard, 2009: 221-236).  

The importance of agility at volleyball is the 
need of a sudden change of direction of pla-
yers without losing control and balance thro-
ughout the game. Agility is known be a lo-
comotor skill that allows the direction of the 
body to change as quickly, fluently, easily and 
in a controlled way as it moves from one point 
to point (Erdem et al, 2015:95-103). That is, 
the conditional and coordinative abilities of all 
motoric behaviors are described with agility 
or quickness ( Karacabey,2013:1693-1704).

In spite of  not being among the first concepts 
that come to mind, balance is crucial for a 
successful performance. Furthermore it is 
known to play an important role in protecting 
the necessary body composition (Kejonen, 
2002:78-81). Balance is the protection and re-
gulation of body center of gravity to protect 
muscle and joint function. It is mentioned fac-
tors among influencing balance performance 
areheight, weight, gender and activities such 
as sports(Taşkın et al. 2015:92-95).

Balance studies have effects for performance 
effect on be an important step to performance 
enhance. The ability of a person to ensure ba-
lance can be described as a decisive factor in 
the enhance of other motor systems (Erkmen 
et al. 2007:115-122).
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In order for the athlete to sustain his physi-
cal qualities during the competition,he can 
ability to move in a coordinated manner as 
a whole occur in directly proportional to his 
balance skill. Physiologically after activities 
tiredness arises , followed by losses occur at 
postural control. Tiredness during and after 
training hinder the desired performance level 
and give rise to a risk of injury due to balance 
losses (Erdoğan et al. 2017:11-18).

Motoric features cannot be reflected in top-
level performance owing to loss of balance.
It is thought that the loss of balance is an im-
portant source in reflecting the motoric cha-
racteristics to the high level performance. In 
recent years, in order to increase the quality 
of life, to prevent injuries and to improve per-
formance in sports activities, to develop has 
been proprioceptive and balance in various 
age groups and vestibular system diseases 
which have balance problems, musculoskele-
tal system diseases and injuries (Okudur and 
Sanioğlu, 2012:165-170).

Using unstable platforms or instruments, 
instability and resistance training may have 
very strong effects when rehabilitatively and 
sportily adapted. While force and other per-
formance measures are adversely affected by 
lack of balance, the transfer of instability tra-
ining to daily life and sport activities is not 

fully known. The most emphasized issue in 
balance in the literature concerns the control 
of the stability of physical mechanisms (An-
derson and Behm, 2005: 45-53).

Static and dynamic balance control is crucial 
for high-quality movements and success per-
formance during training and competitions 
(Sucan, 2005: 36-42). This is the basis for 
dynamic sports involving sudden changes in 
the movement pattern. As mentioned earlier, 
the player will be able to reach the maximum 
level by developing performance factors inc-
luding parameters such as balance, strength, 
power and agility (Allen Scates, M.L., 2003: 
60-73). It was aimed to determine the effects 
of dynamic balance applied on unstable gro-
unds on the balance, agility and jump ability 
of volleyball players aged 14-17.

METHOD

Düzce Youth Sports Club and Atatürk Ana-
tolian High School male volleyball players 
participated voluntarily. All the athletes who 
participated in the survey have passed the he-
alth examinations made before the season be-
cause they have the volleyball license gran-
ted by the Turkish Volleyball Federation. A 
total of 40 volleyball players participated as 
volunteers in the study, 20 study groups (SG) 
and 20 control groups (CG) in the 14-17 age 
range. The CG athletes continued their classi-
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cal training programs while SG athletes were 
given an unstable ground exercise program 
for 8 weeks (2 days / week). In the frame-
work of the antenna program, the SG athletes 
performed unstable ground exercises (Picture 
1-8) on the empty space at the beginning of 
the training, after warming, and lasting 30-
35 minutes. In the study, 8 different move-
ments were organized as 2 sets in the form 
of circular training. The resting time between 
the sets was 5 minutes while the duration of 
the exercises was 30 seconds and the resting 
time was 1 minute. (Total time: 11 min (1st 
set) - 5 min active rest - 11 min (2nd set) - 5 
min stretching = 32 min). It is desirable that 
subjects do not perform extra balance, jump 

or agility workouts other than during practi-
ce days or during training. Before starting the 
exercise program, all the athletes and coaches 
were informed about the purpose of the study 
and the content of the training program. After 
the signing of volunteer participation form of 
the athletes started to work. CG and CG ath-
letes were given the same gym by the same 
team and under the same conditions pre-tests 
and post-tests. A 10 minute dynamic warming 
was provided before the tests. For the athle-
tes, length and weight measurement, static 
balance test (FB), standing long jump test 
(LJ), vertical jump test (VJ) and agility test 
(AGL) were applied respectively.
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Body-mass and Body Mass Index (BMI) me-
asurements: The athletes ‘body weights were 
measured with digital weighing with a sensi-
tivity level of 0,1 kg, while the athletes’ height 
measurements were measured with a frame 
and the feet were bare, with the body upright 
and facing up (Uluöz, 2011: 206-213). The 
BMI values of the athletes were then obtained 
by dividing the body weight measure by the 
body weight measure (Türkeri, 2015: 6-8).

Balance Measurements: Balance measure-
ments of the athletes were measured with the 
Flamingo balance instrument. Participants, 
50 cm. in length, 4 cm. height and 3 cm. 
width of a balance of equipment over a peri-
od of 1 minute to try to stay in balance. When 
balance is broken (if you hold your foot, drop 
it from the throne, touch it with any area of 
your body, and so on). When the subject re-
ached the balance instrument again, the sub-
ject was resumed from where it had been. For 
one minute the test was resumed in this way. 
When the time period was complete, each at-
tempted balance attempt by the research gro-
up was counted (after depressing), and this 

number was recorded as one point at the end 
of the test (Deforche et al., 2012: 32). The test 
was performed separately for dominant and 
nondominant feet.

Standing Long Jump: A start line was drawn 
on a flat surface and a tape meter was pla-
ced on the forward line from the start line. 
The athlete was asked to position the two 
toe fingers just behind the previously deter-
mined line. The athletes were asked to jump 
forward as far as possible by swinging their 
arms and legs parallel to the floor and knees 
and twisting the knees. The bounce distance 
of the athletes was determined by measuring 
the distance from the starting line to the heel 
at the point where they landed after the jump. 
The test was repeated 3 times and the best 
grade was recorded in cm (Harman and Gar-
hammer, 2008: 249-292).

Vertical Jump Measurement and Anaero-
bic Power Measurement: The vertical jump 
measurement is in the range of 0.90 to 0.97. 
Made with Test Takei (Japanese) brand digi-
tal jump meter (Zorba, 1999: 73-79). In the 
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test, the athletes’ arms and legs were allowed 
to swing and were asked to jibe at the hig-
hest possible distance with the double foot. 
Measurements were repeated 3 times and 1 
minute rest interval was given between tests. 
The best rating was recorded in cm (Harman 
and Garhammer, 2008: 249-292). Partici-
pants’ anaerobic power values; vertical jump 
and body weight, the Sayers formula (Peak 
power (W) = 60.7, it is calculated; x VJ (cm) 
+ 45.3 xmas (kg) - 2055) (Sayers et al. 1999: 
572-577).

Agility: The figure 8 was tested to measure 
the athletes’ agility (picture-1). Agility ability 
of the athletes; the agility was measured using 
the New Test 2000 Photocell device with the 
agility test of figure 8, which included accele-
ration, deceleration and balance. The athletes 
were allowed to make trial runs for the track 
descriptions and then passed the test.Each 

athlete performed the test twice, allowing the 
athletes to be rested for two minutes to comp-
lete a full recovery. Best results were taken 
into consideration (Little and Williams, 2005: 
76-78).

ANALYSIS of DATA

The data obtained in our study were evalu-
ated by performing a Normality Test and it 
was determined that the data were normally 
distributed. Parametric tests were used for the 
analysis depending on the normal distribution 
of the data. In the study, CG and CG were 
applied Paired Sample T Test for their pre- 
and post-test results. Independent Sample T 
Test was used to determine differences bet-
ween groups.

FINDINGS

The results of our study are presented in ta-
bular below.
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Table 1. Pre-Test and Post-Test Results of the Study Group

Parameters Test N X SS t p

Body weight (kg)
Pre Test 20 65.8650 11.89521

.739 .469
Final Test 20 65.6950 11.39060

Length Measurement (cm)
Pre Test 20 1.7360 .08525

-4.333 .000*

Final Test 20 1.7425 .08207

BMI (kg/cm2)
Pre Test 20 21.9010 4.06931

1.133 .271
Final Test 20 21.8090 3.83954

Flamingo (Point)
Pre Test 20 7.2000 4.09878

5.536 .000*

Final Test 20 4.4000 2.32605

Long Stand By Jump (cm)
Pre Test 20 1.9570 .26743

-12.061 .000*

Final Test 20 2.1195 .27425

Vertical Jump (cm)
Pre Test 20 44.1000 7.49667

-7.926 .000*

Final Test 20 46.8500 7.08055

Agility (sn)
Pre Test 20 7.5840 .40701

10.074 .000*

Final Test 20 7.2880 .37237

N = Number of participants, x=Average, 
ss=Standard deviation, p=Significance 
Level-*(p<0.01).

In Table 1, statistically significant differen-
ces were found between pre-test and post-test 
Boy, FB, LJ, VJ and AGL values of SG athle-
tes (p <0.01).



17

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 10 Yıl:2017

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
May / June / July / August Summer Issue Issue: 10 Year: 2017

ID:77 K:80
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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF
ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY AND SPORTS MEDICINE

PRINT ISSN: 2148-4805 - ONLINE ISSN: 2148-5550

ULUSLARARASI HAKEMLİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF
ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY AND SPORTS MEDICINE

PRINT ISSN: 2148-4805 - ONLINE ISSN: 2148-5550

Table 2. Pre-Test and Post-Test Results of the Control Group

Parameters Test N X SS t p

Body weight (kg)
Pre Test 20 69.0350 9.79136

-3.057 .006*

Final Test 20 69.5550 10.05273

Length Measurement (cm)
Pre Test 20 1.7360 .07584

-2,517 .021*

Final Test 20 1.7385 .07300

BMI (kg/cm2)
Pre Test 20 22.9520 3.25810

-2.879 .010**

Final Test 20 23.1160 3.29295

Flamingo (Point)
Pre Test 20 6.7000 4.35407

-.384 .705
Final Test 20 6.8000 3.76410

Long Stand By Jump (cm)
Pre Test 20 1.9140 .35945

-.391 .700
Final Test 20 1.9175 .35567

Vertical Jump (cm)
Pre Test 20 43.4000 9.71922

-.448 .659
Final Test 20 43.5500 9.13337

Agility (sn)
Pre Test 20 7.4850 .69671

.735 .471
Final Test 20 7.4605 .72991

N = Number of participants, x=Average, 
ss=Standard deviation, p=Significance 
Level-*(p<0.01), **(p<0.05).

In the study according to Table 2 Statistically 
significant differences were found between 

the body weight, height and BMI values of 
the CG athletes participating (p <0.05). There 
was no statistically significant difference bet-
ween FB, LJ, VJ, and AGL pre-test and post-
test values (p> 0,05).
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Table 3. Comparison of Pre-Test Post-Test Development Outcomes of Study Group and 
Control Group

Parameters Grup N X SS t p

Body weight 
Pre-Test

Çalışma 20 65.8650 11.89521 -.920 .363

Kontrol 20 69.0350 9.79136

Body weight 
Final-Test

Çalışma 20 65.6950 11.39060 -1.136 .263

Kontrol 20 69.5550 10.05273

Length Measurement Pre-Test
Çalışma 20 1.7360 .08525 .000 1.00

Kontrol 20 1.7360 .07584

Length Measurement Final Test
Çalışma 20 1.7425 .08207 .163 .872

Kontrol 20 1.7385 .07300

BMI Pre-Test
Çalışma 20 21.9010 4.06931 -.902 .373

Kontrol 20 22.9520 3.25810

BMI Final Test
Çalışma 20 21.8090 3.83954 -1.156 .255

Kontrol 20 23.1160 3.29295

Flamingo Pre-Test
Çalışma 20 7.2000 4.09878 .374 .711

Kontrol 20 6.7000 4.35407

Flamingo Final Test
Çalışma 20 4.4000 2.32605 -2.426 .021**

Kontrol 20 6.8000 3.76410

Long Stand By Jump Pre-Test
Çalışma 20 1.9570 .26743 2.426 .201

Kontrol 20 1.9140 .35945

Long Stand By Jump Final Test
Çalışma 20 2.1195 .27425 4.003 .000*

Kontrol 20 1.9175 .35567

Vertical Jump Pre-Test
Çalışma 20 44.1000 7.49667 .255 .800

Kontrol 20 43.4000 9.71922

Vertical Jump Final-Test
Çalışma 20 46.8500 7.08055 1.277 .209

Kontrol 20 43.5500 9.13337
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Agility Pre-Test
Çalışma 20 7.5840 .40701 .549 .586

Kontrol 20 7.4850 .69671

Agility Fnal-Test
Çalışma 20 7.2880 .37237 -.941 .354

Kontrol 20 7.4605 .72991

N = Number of participants, x=Average, 
ss=Standard deviation, p=Significance 
Level *(p<0.01), **(p<0.05).

When the variation of the two groups accor-
ding to Table 3 were examined, it was deter-
mined that the SG athletes’ FB (p <0.01) and 
LJ (p <0,05) values were statistically signifi-
cant compared to CG athletes. No statistically 
significant difference was found between the 
other variables (p> 0,05).

CONCLUSION

The parameters in the volleyball are the suc-
cess factors determining the development of 
basic motor skills such as long jump, vertical 
jump, flexibility, arm movement speed, hand 
grip strength, reaction time and speed (Koç 
and Aslan, 2010: 227-231).

In our study, it was observed that the athle-
tes who participated in SG were statistically 
more developed than those of CG athletes (p 
= 0.00, p <0.05). The jump distance is a com-
bined ability and depends on the explosive 
power of the leg muscles, the flexibility and 
jump technique of the muscles involved in the 

jump. It is argued that vertical and horizontal 
jump emerge from a common source (Stam-
ford, 1983: 145). Regularly and programma-
tically, the right pliometric type of work inf-
luences the positive performance of the leap 
forward in team sport (Bobbert, 1990: 7-22). 

Especially in the defense and on the offensi-
ve, the vertical jump gives a great advantage 
to the volleyball. It is stated that the vertical 
jumper develops with regularly applied tra-
ining in the works. the jumping abilities are 
one of the key elements in successful volley-
ball practice of both sexes (Stanganelli et al. 
2008; Sattler et al. 2015: 1486-1493). In or-
der to increase his ability to jump vertically in 
Brown’s research, he stated that it is not eno-
ugh to increase the strength of the legs, but 
that the leg muscles should be trained to react 
as quickly as possible (Brown, 1986: 1-4).

Özmen et al. Although the proximal stabili-
zing effect of the torso during the movement 
of the lower extremities may be related to the 
jump height of the lower extremities, and as 
a result of the study, the stability of the trunk 
stability, dynamic balance, and balance in 
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the prepubertal amateur gymnasts, although 
the vertical jump height is known as an abi-
lity that requires explosive power of the leg 
muscles as primer partially due to vertical 
jump height (Özmen et al. 2017: 24-29). Bis-
hop noted that vertical bounce performance 
in the study plays a critical role in the success 
of the volleyball (Bishop 2003: 418-423).

Vertical jump is a capability that contains a 
complex movement sequence (Koç and As-
lan, 2010: 227-231). For this reason, the de-
termination of the lower extremity strength 
and the preparation of the athletes’ training 
programs in this direction are of great impor-
tance in terms of performance enhancement 
(Kasabalis et al., 2005: 607-614), (Paasuke et 
al., 2001: 354-361),(McGuigan et al., 2006): 
992-995) In this paper, we present the results 
of this study.

Vertical jump performance is based on cont-
ractile characteristics of muscles as well as an 
increase in intensive exercise due to stretch-
shortening cycle (Komi and Bosco., 1978: 
261-268). Some studies in literature; It is a 
good idea to have a strong relationship bet-
ween strength level and vertical jump distan-
ce. Strength was effected in a positive way, 
in some ways it was reported that there was a 
very low or no relationship between strength 
and vertical jump performance. When the 

data obtained from the vertical jump values 
were examined, it was observed that the pre-
test anaerobic powers of SG and CG athle-
tes were increased (Pre and post tests for SG, 
3602 W-3766 W, 3706 W-3735 W for SG res-
pectively) but not statistically significant (p> 
0.05).

It might be affected by the relationship bet-
ween muscle strength and body weight may 
be a significant factor for vertical jump (Da-
vis et al., 2004: 115-120). In a study, it was 
reported that there was a positive correlati-
on between vertical jump performance and 
muscle strength when the maximal strength 
value are expressed relative to body weight 
(Young and Bilby, 1993: 172-178).  In a study 
carried out on young female volleyball pla-
yers by Augustsson was found that there was 
a statistically significant relationship bet-
ween vertical jump performance and 1RM 
strength value in full SQ exercise both before 
and after the training protocol. In some studi-
es, strong relationships were shown between 
strength and jumping performance and it was 
stated that strength have an effect on verti-
cal jump performance (Augustsson, 2013: 
41-46).  Similarly, Wisloff et al., (Wisloff et 
al., 2004: 285-288) reported that there was a 
strong relationship between jump performan-
ce and 1RM strength value in SQ exercises 
of soccer players. The short duration of our 
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work may have a statistical difference, as 
long as the ground work remains long, it may 
also make a statistical difference in vertical 
jump values.

However, the success of most successful 
sporting activities depends on the availability 
of proper posture and the ability to establish 
balance in this position (Tortop et al., 2014: 
75-83). Balance is often used as a measure 
of lower extrinsic function and is defined as 
the process of maintaining the center of gra-
vity within the body support surface (Guski-
ewicz et al. 1996: 45-63). Since volleyball is 
a dynamic game, it is very important for the 
continuity of the game, the quality and the 
health of the athlete that especially the athle-
tes can keep their balance during the landing 
stages again after the jump (Ibiş et al. 2015: 
1296-1308).

Regular exercise programs beginning at an 
early age have been shown to have an impact 
on the development of balance skills and po-
tential injuries may be a protective technique, 
especially in lower extremity injuries (Fever, 
2017; Asadi et al. 2015: 7-14).

In our study, it was demonstrated that the 
unstable ground training program was positi-
vely related to balance, agility and leap on the 
athletes. In the study group, all parameters 
improved compared to the pre-training le-

vel. When the balance characteristics, which 
is one of the important parameters affecting 
success in the volleyball, are examined, SG 
athletes show statistically significant impro-
vement compared to CG athletes (p = 0.21).

In a similar study in the literature, we find that 
(Filipa et al. 2010: 551-558). In the studies of 
female soccer players in 8 weeks and 2 days 
in a week, neuromuscular training was carri-
ed out for the athletes in the working group 
of 10 persons and average age of 15.4 ± 1.5 
years and they applied classical soccer trai-
ning to the control group athletes with 14.7 
± 0.8 age average and 10 people. As a result 
of the studies, the control group showed that 
there was no change in the dynamic balance 
of the players while the athletes in the study 
group who applied the neuromuscular trai-
ning program showed that the development 
in both legs was statistically significant. 

In another study that remind of my work, 
(Holm et al. 2004: 3-10), in a study conduc-
ted with the participation of elite 35 athletes 
with an average age of 23 from two women’s 
handball teams, the group of unstable ground 
exercises showed a dynamic growth of 15.8% 
at the end of 8 weeks and a 6.3% improve-
ment at the end of one year they have.

Emery et al. (2005: 749-754) reported impro-
vement in static and dynamic balance values 
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after 6 weeks of training on healthy adoles-
cents using Wobble’s paw. There are publica-
tions in the literature where balance studies 
are compared with other training models or 
with non-training groups. It has been reported 
that both groups of balance-trained and non-
trained groups have significantly improved 
postural oscillations in stable and unstable 
platforms and post-jump reductions in both 
groups (Emery et al., 2005: 749-754, Gioftsi-
dou et al., 2006: 659-664).

Agility is an important feature in sport per-
formance, mainly due to three factors related 
to the athlete. First, the development of agi-
lity will provide a strong basis for the control 
of the nervous system and motor skills. Se-
condly, directional changes are a common ca-
use of injury, thereby reducing the risk of in-
jury by improving the appropriate individual 
movement mechanics. Thirdly, increasing the 
ability to change direction quickly, both the 
attack and defensive will improve the overall 
performance (Little and Williams 2005: 76-
78).

In our study, the development of the force and 
balance parameters was also seen in the agi-
lity feature. Similar to the studies presented 
in the literature, it is natural that the agility of 
the forces and the balances of development 
are affected. (Nikseresht et al, 2014: 383-386, 

Okudur and Sanioğlu, 2012:165-170, Hazar 
and Taşmektepligil, 2008: 9-12, Simek et al., 
2007: 131-141, Miller et al, 2006: 459-465). 
When the data obtained in our study were 
examined, it was observed that the agility 
increased more in SG athletes (pre-post test: 
7,58 s - 7,28 s), but this statistically does not 
make any sense (p> 0.05).

It is thought that long-term work will lead to 
further development in agility values and that 
the values will be statistically different.

As a result, it seems that classical volley-
ball training has positive effects on balan-
ce, strength and agility, but it is thought that 
much more effective results can be obtained 
by supporting these studies with unstable 
ground studies.
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YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

THE RELATION BETWEEN THE PAIN, PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND 
QUALITY OF LIFE ON THE PATIENTS OF OSTEOARTHRITIS
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Öz: Amaç: Osteoartrit (OA) toplumda en sık görülen romatizmal 
hastalıktır. Osteoartritli bireylerde ağrı, hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı 
ve fonksiyonlarda azalma gibi faktörler fiziksel yetersizliği artırmak-
ta, hastalığa bağlı ortaya çıkan fonksiyonel kısıtlılık kişinin yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. OA tanısı alan 40 yaş 
ve üzeri bireylerde ağrı, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için bu çalışma planlanmıştır. Yöntem: 
Bu çalışmaya,  Aydın ilinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın 
Devlet Hastanesi ortopedi polikliniğine başvuran OA tanılı yaş ortala-
ması 59,96±11,46 yıl olan 242 (160 Kadın, 82 Erkek) hasta alınmıştır. 
Hastaların sosyo-demografik özellikleri Kişisel Bilgi Formu, ağrı 
Görsel Analog Skalası (VAS), fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Düzeyi Anketi (FADA) ve yaşam kalitesi SF 36 
Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Bul-
gular: Bireylerin vücut kitle indeksi ile VAS (r=.150*), SF 36’nın alt 
başlıklarından Fiziksel kısıtlılığın rolü (r= -.194**), Sosyal fonksiyon 
(r= -.141*) ve Ağrı (r= .251**) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
VAS ile FADA’nın orta şiddetteki aktivite düzeyi (r= -.129*) ve toplam 
MET değerleri (r= -.155**) arasında ve SF 36’nın alt başlıklarından 
Fiziksel fonksiyon (r= -.200**), Fiziksel kısıtlılığın rolü (r= -.130**), 
Ruhsal kısıtlılığın rolü (r= -.203**) ve Ağrı (r= .186**) arasında an-
lamlı ilişki bulunmuştur. FADA’nın toplam MET değeri ile Fiziksel 
fonksiyon (r= .272**), Fiziksel kısıtlılığın rolü (r= .157*) ve Enerji 
bitkinlik (r=- .136*) arasında düşük düzey anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Sonuç: Osteoartritli hastalarda vücut ağırlığı ağrıya neden olarak has-
taların fiziksel kısıtlılığını, sosyal fonksiyonlarını ve fiziksel aktivite 
düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalarda fiziksel aktivite 
düzeyi arttıkça yaşam kalitesi alt başlıklarından fiziksel fonksiyon, 
fiziksel kısıtlılığın rolü artarken enerji bitkinlik seviyesi azalmaktadır. 
Sonuç olarak osteoartritli hastalarda ağrıyı azaltacak uygulamalar ve 
fiziksel aktivite düzeyini artıracak programlar ile hastaların yaşam 
kalitesini artıtırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite 
Düzeyi

Abstract: Aim: Osteoarthritis (OA) is one of the most common 
rheumatic diseases. Among OA diagnosed patients, factors such as; 
pain, limitation of movement ability, muscle weakness and reduction 
in functions increase the physical inability, and functional limitaion 
derived from the disease affects the individual’s life quality negatively. 
This study was implemented to investigate the pain, physical activity 
level and life quality on the OA diagnosed patients, over 40 years old. 
Method: This study focused on the OA diagnosed patients within the 
age range of 59,96±11,46 years (N=242) (N=162 female, N=82 male), 
and consulted to the orthopedics clinic of Aydın State Hospital and 
Aydın Atatürk State Hospital in Aydın. The socio-demographic features 
were defined via personal verse form; pain via Visual Analogue Scale 
(VAS); physical activity levels via International Physical Activity Qu-
estionnaire (IPAQ); and quality of life was defined via SF-36 Quality 
of Life Questionnaire. Results: A significant difference was found bet-
ween the individuals’ body mass index (BMI) and VAS (r=.150*); the 
Role of Phsyical Limitaion which is a sub-title of SF-36 (r= -.141*) and 
pain (r= .251**). A significant relationship was found on bland activity 
level and total MET values between VAS and IPAQ (r= -.155**); bet-
ween the Pain (r= .186**) and Physical Limitation SF-36 (r= -.200**), 
the Role of Physical Limitation (r= -.130**), the Role of Psychical 
Limitation (r= -.203**) which are sub-titles of SF-36.  Conclusion: 
Patients diagnosed with OA bodyweight causes the pain and affects the 
patients’ physical limitations, social functions and physical activity le-
vels in a negative way. While the physical activity level of the patients 
increases, phsyical function which is a sub-title of quality of fife decre-
ases, and as the role of physical limitation increases, the level of energy 
prostration decreases. As a result, we may increase the life quality of 
the patients via programs which can increase the physical activity level 
and applications to reduce the pain of OA patients.

 Key Words: Osteoarthritis,  Life Quality,  Physical Activity Level
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GİRİŞ

Osteoartrit (OA), bireylerin ağrı ve fiziksel 
yetersizlik nedeniyle günlük aktivitelerini 
devam ettirmelerine engel teşkil edebilen bir 
rahatsızlıktır (Shelby,  et al., 2012:862). Ayrı-
ca, OA primer semptomu ağrı, kas sertliği ve 
hareket kısıtlılığı olan dünyadaki en yaygın 
eklem hastalığıdır (Arden and Nevitt, 2006:3; 
Castell et al., 2015:359). Yaşlılık, yaşlanan 
insanlardaki değişiklikleri ve kayıpları kapsa-
yan geniş bir kavramdır. Bu değişiklikler; sos-
yoekonomik, çevresel, eğitimsel ve beslenme 
faktörleridir. Vücuttaki tüm sistemler yaşlan-
madan etkilenir (Huang et al., 2015;1542). 
Yaşlılığın, osteooartrite neden olabileceği 
bildirilmiştir (Bölükbaşı, 2008:131).Yaşlılığa 
bağlı kas kütlesi kaybı yaşamı tehdit etmese 
de, günlük etkinliklerde zorluk çıkarmakta, 
bu da daha düşük bir fiziksel aktiviteye neden 
olmaktadır (Washburn, 1993: 160).

Dünya sağlık örgütü (WHO)’ ya göre OA’in 
2020 yılına kadar engel bakımından dünya-
da dördüncü sırada yer alacağı açıklanmıştır 
(Woolf and Pfleger, 2003:646). Bu da hasta-
neye sık gitmek ve yıllarca disabilite ile ya-
şamak, OA nedeniyle sosyoekonomik harca-
maların artmasına yol açmaktadır (Ihlebaek, 
2010:2365). Diz osteoartritli hastalarda ağrı 
ve özür derecesinin yapısal hasar, periferal 
ve santral ağrı mekanizmaları, obezite, kültür 

ve psikolojik faktörlerin yanı sıra demografik 
faktörlerle de bağlantılı olduğuna dair bir fi-
kir birliği vardır (Helminen  et al., 2016:894). 
17 farklı ülkede gerçekleştirilen bir çalışmada 
anksiyete ve depresyonun artritli hastalarda 
daha sık görüldüğü bildirilmiştir (He et al., 
2008:1639). Artan kanıtlar psikolojik fak-
törlerin osteoartritte ağrı ve özür üzerindeki 
önemli etkilerini göstermektedir (Benyon et 
al., 2010:224). Helminen et al., (2016:890) 
111 osteoartritli bireylerin ağrı, fonksiyonel 
bağımsızlık, kinezyofobi, kaçınma ve psi-
kolojik stress düzeylerini değerlendirmişler; 
ağrı ve fonksiyonelliğin psikolojik faktörle-
rin yanısıra kültür, demografik değişkenler ve 
obezite ile de ilişkili olduğunu öne sürmüşler-
dir. Bu duruma paralel olarak Edwards et al., 
(2014:806)’a göre beden kitle indeksi fiziksel 
hareketlilik üzerinde etkili bir faktördür. 

Fiziksel aktivite, iskelet kası tarafından üreti-
len gönüllü vücut hareketleri olarak tanımla-
nır. Günlük yaşamın bir parçası olan alışveriş 
merkezlerine yürüyüş ve merdiven tırmanma 
gibi faaliyetleri içerir. Fiziksel aktivite, ener-
ji tüketiminde artış ile sonuçlanır (Taraldsen, 
2012:17). Fiziksel aktivitenin anksiyete, stres 
ve depresyonu azaltma ve zihinsel sağlık ve 
psikolojik canlılığı sağlama gibi olumlu et-
kileri vardır (Nelson et al., 2007:1094). Bu 
durum kronik hastalıklar dahil diğer hastalık-
lardan korunmaları, özellikle de depresyon-
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dan korunmaları için önemlidir (Washburn et 
al., 1993: 153). Benzer ağrıya sahip fiziksel 
olarak daha aktif olan hastaların daha az ak-
tif olan hastalardan daha düşük yaşam kali-
tesine sahip oldukları belirlenmiştir (Mesci 
et al., 2015:215). Bununla birlikte diğer bir 
çalışmada yaş ortalaması 68.5 ± 9.5 olan 
yaşlı hastalarda, hem kalça hem diz OA olan 
grupta, izole OA olanlardan daha düşük ya-
şam kalitesi bildirilmiştir (Bernad Pineda et 
al.,2014:283).

OA hastalarında daha az fiziksel aktivite, daha 
düşük yaşam kaliteleri ve daha fazla depres-
yonun varlığı gözlenmektedir. Hastaların kötü 
fiziksel aktivitelerinin giderek disabilitenin 
artmasına neden olduğu bildirilmiştir (Rose-
mann, 2008’den akt. Mesci et al.,2015:216). 
Diz OA hastalarının % 49.3’ünde depresyon 
durumu tespit edilirken (Küçükşen, 2014’den 
akt. Mesci et al.,2015:216), düzenli fiziksel 
aktivitenin yaşam kalitesini artırdığı gözlem-
lenmiştir (Bize, 2007:401,  Fransen,  2008:1). 
Ayrıca, Dunlop et al., yoğun fiziksel aktivite 
yapan hastaların sedanterlere göre daha az 
ağrı duyduğunu bildirmişlerdir (akt. Mesci et 
al., 2015:219). 

Çalışmalar günümüzde, yaşamsal ve sağlık 
için fiziksel aktivitenin yararlarını daha iyi 
anlatmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite sağ-
lıklı kilonun idamesinde önemli bir rol oynar. 

Ayrıca hastalıklara karşı direncin artmasın-
da, esnekliğin oluşmasında yararlıdır. Günü-
müzde kronik hastalık oluşma riskini azalt-
mada etkisi de yaygın olarak tanımlanmıştır 
(Eyre et al., 2013:1, Mammen and Faulkner, 
2013:649).

Sistemik derlemelerin dahil olduğu bir çok 
çalışmada, OA hastalarında egzersizin iyi 
sonuç verdiği gösterilmiştir (Fransen M. 
2008’den akt. Mesci et al., 2015:216.). Lite-
ratürde fiziksel aktivite ve OA ilişkisine ba-
kılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır (Kirihara 
et al., 2017:25, Mesci et al., 2015:215). OA 
tanısı olan hastalarda, fiziksel aktivite düzeyi 
belirlenmesi ve yaşam kalitesine etkisinin in-
celenmesi; hastaları bilinçlendirmek, yönlen-
dirmek ve yaygın olan bu hastalığın getirdiği 
hastaneye başvuru yoğunluğunun azaltılma-
sı, yaşam kalitesini yükseltmede olumlu etki 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada, 
OA tanılı hastaların bölgesel farklılıklarının 
ve fiziksel aktivitenin ağrı üzerine etki duru-
munun belirlenmesinin literatüre fayda sağ-
layacağı; ayrıca çalışma grubunda yer alan 
hasta sayısının diğer çalışmalardan yüksek 
olmasının literatüre konuyla ilgili ışık tuta-
cağı düşünülmektedir. Bu çalışma OA tanısı 
alan 40 yaş ve üzeri bireylerde ağrı, fiziksel 
aktivite düzeyi ve yaşam kalitesinin incelen-
mesi için planlanmıştır. 
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YÖNTEM

Çalışmanın evreni Aydın Atatürk Devlet Has-
tanesi ve Aydın Devlet Hastanesi Ortopedi 
Polikliniği’ne başvuran Osteoartritli hastalar 
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 
çalışmaya katılmayı kabul eden 160 kadın, 82 
erkek toplam 242 Osteoartritli hasta oluştur-
muştur. Veriler, Şubat-Mayıs 2017 tarihleri 
arasında toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların demog-
rafik bilgilerini toplamak amacıyla 8 soru-
dan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
Formda; cinsiyet, eğitim durumu, yaş, boy, 
kilo, medeni durum ve son bir yılda düşme 
durumu bilgileri yer almaktadır.

SF 36 Yaşam Kalitesi Anketi: SF – 36 jenerik 
ölçekler arasında kullanımı fazladır. Kişinin 
yaşam kalitesinin belirlenmesinde kabul edi-
len ve sıkça kullanılan bir ölçektir. Belirli bir 
hastalığa, yaş grubuna ya da semptoma yöne-
lik değildir. İçerik olarak genel sağlık olayla-
rını kapsamaktadır. SF 36, 8 boyuttan oluşan 
36 sorudan oluşmaktadır. SF-36’ nın özellik-
lerinin başında kendini değerlendirme ölçeği 
olması gelmektedir (Ware et al., 1992: 473). 
Beş dakika gibi kısa sürede doldurulabilme-
si, sağlık durumunun olumsuz olduğu kadar 
olumlu yönlerini de değerlendirebilmesi öl-
çeğin avantajları arasında sayılmaktadır

Visual Analog Skala (VAS): Ölçek ağrı şid-
detini ölçmede ve ağrı takibinde kullanılan, 
kolay bir yöntemdir (Hawker et al, 2011). 10 
cm yatay bir düzlemde puanlanan, başlangıç 
noktası “0”ın ağrının olmadığını, son noktası 
“10”un ağrının en şiddetli olduğunu gösteren 
bir ölçektir.

Uluslararası Fiziksel Aktivite Düzeyi Anke-
ti (IPAQ): Bu anket, 15-65 yaş aralığındaki 
katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini 
belirlemek amacıyla geliştirilmiş (Craig et 
al., 2003:1). Bernad  Pineda et al., (2014:1).  
Uluslararası araştırmalarda fiziksel aktivite-
lerin kişisel bildirimler baz alınarak aktivi-
telerin durumu ile ilgili olarak kabul gören 
ve kıyaslamayı sağlayan bir ölçektir (Craig 
et al., 2003:1). Fiziksel aktivitenin yalnız bir 
seferde en az 10 dakika boyunca yapılması 
Orta derece aktivite olarak kabul edilmiş, bu 
sürenin üzerinde yüksek efor gerektiren fizik-
sel aktivite durumunu yüksek derece, altı da 
düşük derece olarak değerlendirilmiştir.

Ankete katılanların MET aktivite düzeyleri 
ile VAS ve SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt 
Boyutları arasında anlamlı farklılık bulunup 
bulunmadığını incelemek için Kruskal Wallis 
H testi yapılmıştır.
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BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan ve veri toplama 
aracı geçerli olarak değerlendirilen hastalara 

ait genel bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır 
(N:242).

Tablo 1. Demografik Bulgular

N %

Cinsiyet Kadın 160 66,1

Erkek 82 33,9

Eğitim Okur yazar değil 32 13,2

İlkokul 89 36,8

Ortaokul 50 20,7

Lise 54 22,3

Üniversite 17 7,0

Medeni Durum Evli 203 83,9

Bekar 39 16,1

Son 1 Yılda 
Düşme

Evet 170 70,2

Hayır 72 29,8

Yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de göste-
rilmektedir. Ankete katılanların VAS ağrı 
skalası ve yaşam kalitelerinin MET aktivite 
düzeyleri açısından farklılık gösterip göster-
mediği Mann-Whitney U testi ile analiz edil-
miştir. Tablo 2’de yaşam kalitesi alt boyutları 
olan  “Fiziksel Fonksiyon”, “Fiziksel kısıt-
lılık Rolü”, “Ağrı”, “Genel Sağlık”, “Enerji 
bitiklik”, “Sosyal Fonksiyonlar”, “Ruhsal kı-
sıtlılık rolü” ve “Ruhsal iyilik hali” alt boyut 
puanları yer almaktadır.

Yaşam kalitesi alt boyutu olan fiziksel kısıt-
lılık rolü, ruhsal kısıtlılık rolü, sosyal fonk-
siyonlar ve genel sağlık ile ankete katılanla-
rın MET aktivite düzeyleri arasında yapılan 
analiz neticesinde p<0,05 olduğundan dolayı 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bu-
lunmamıştır. Buna karşılık Yaşam kalite-
si alt boyutu olan fiziksel fonksiyon, enerji 
bitiklik, ruhsal iyilik hali ve ağrı ile ankete 
katılanların MET aktivite düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulun-
muştur p<0,05.  Ayrıca VAS ağrı skalası veri-
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leri ile MET aktivite düzeyi arasında istatis- tiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır 
p<0,05 (Tablo 2).

Tablo 2.  VAS ve SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutları Verilerinin MET Aktivite 
Düzeylerine Göre Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesi

Toplam MET N Ort. Std. sapma Kruskal 
Wallis H

p.

VAS Düşük 
aktivite

222 5,79 2,51 10,304 ,006*

Orta aktivite 13 3,38 2,40

Yüksek 
aktivite

7 5,00 3,37

Fiziksel fonksi-
yon

Düşük 
aktivite

222 38,67 25,74 24,068 ,000*

Orta aktivite 13 72,69 20,48

Yüksek 
aktivite

7 61,43 21,35

Fiziksel kısıtlılık 
rolü

Düşük 
aktivite

222 31,31 34,70 5,643 ,060

Orta aktivite 13 48,08 45,02

Yüksek 
aktivite

7 57,14 34,50

Ruhsal kısıtlılık 
rolü

Düşük 
aktivite

222 40,55 37,90 1,917 ,384

Orta aktivite 13 51,28 50,21

Yüksek 
aktivite

7 57,14 41,79
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Enerji bitiklik Düşük 
aktivite

222 52,95 9,27 6,235 ,044*

Orta aktivite 13 48,46 5,91

Yüksek 
aktivite

7 47,86 8,59

Ruhsal iyilik hali Düşük 
aktivite

222 54,79 9,79 1,117 ,572

Orta aktivite 13 57,23 7,37

Yüksek 
aktivite

7 56,00 8,64

Sosyal fonksi-
yonlar

Düşük 
aktivite

222 47,91 14,79 ,152 ,927

Orta aktivite 13 50,00 17,68

Yüksek 
aktivite

7 51,79 16,81

Ağrı Düşük 
aktivite

222 55,90 22,76 6,034 ,049*

Orta aktivite 13 39,62 25,27

Yüksek 
aktivite

7 50,71 24,90

Genel sağlık Düşük 
aktivite

222 52,21 9,30 1,353 ,508

Orta aktivite 13 50,38 14,93

Yüksek 
aktivite

7 50,00 10,80

Total 242
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Tablo 3. FADA, VAS Ve SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Boyutları Arasında Korelasyon 
Bulguları
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VAS -,200** -,130* -,203** ,062 ,023 ,048 ,186** ,086 -,155*

Fiziksel 
fonksiyon 1 ,385** ,293** -,129* ,201** -,147* -,493** -,273** ,272**

Fiziksel 
kısıtlılık 
rolü

,385** 1 ,379** -,253** -,065 -,080 -,391** -,249** ,157*

Ruhsal 
kısıtlılık 
rolü

,293** ,379** 1 -,124 ,074 -,131* -,366** -,258** ,093

Enerji 
bitiklik -,129* -,253** -,124 1 ,229** ,085 ,133* ,203** -,136*

Ruhsal iyilik 
hali ,201** -,065 ,074 ,229** 1 -,099 ,003 ,050 ,048

Sosyal 
fonksiyonlar -,147* -,080 -,131* ,085 -,099 1 ,098 ,042 ,053

Ağrı -,493** -,391** -,366** ,133* ,003 ,098 1 ,187** -,116

Genel sağlık -,273** -,249** -,258** ,203** ,050 ,042 ,187** 1 -,054

Katılımcıların FADA, VAS ve SF 36 yaşam 
kalitesi ölçeği alt boyutları arasında yapılan 
korelasyon analizi sonuçları tablo 3’de gös-
terilmiştir.

TARTIŞMA

Fiziksel aktivitenin anksiyete, stres ve dep-
resyonu azaltma ve zihinsel sağlık ve psiko-
lojik canlılığı sağlama gibi olumlu etkileri 
vardır (Nelson et al., 2007’den akt. Dunlop 
et al., 2011:3373). He et al., (2008:1639)’nin 
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dünyanın farklı bölgelerinde yapmış oldukla-
rı çalışmada belirli ruhsal durum ve anksiyete 
oranı artitli kişilerde artritli olmayanlara göre 
daha yüksek çıkmıştır. Bu durum kronik has-
talıklar dahil hastalıklardan korunmaları için 
önemlidir (Nüesh et al., 2011:1). Fiziksel ak-
tivite sırasında ağrı olacak korkusu, fiziksel 
aktiviteden kaçınmaya yol açabilir. Bu da di-
sabilite ve OA’in artmasına yol açar (Steult-
jens, 2002’den akt. Mesci et al., 2015:220). 
Erdoğdu et al. (2013: 78) çalışmalarında 
Jeneralize OA olan hastalarda orta derecede 
disabilite olduğu ve fiziksel aktivite ile di-
sabilitenin azaldığı bildirilmiştir. Yaş, kilo 
fazlalığı, diz şikayetlerinin olması, komorbi-
tenin varlığı disabilite üzerine etkili olduğu 
sonucuna varılmış, çalışmamızın sonuçlarıy-
la paralellik göstermiştir. Ayrıca, yapılan bir 
çok çalışma, içe dönük olma, fiziksel olarak 
pasif olma ve yaşlılığın doğal bir seyri olan 
sosyal aktiviteye katılmaya isteksiz olma 
yaşam kalitesinde düşüşe ve depresyona ne-
den olduğunu bildirilmiştir (Milanovic et al., 
2013’den akt. Lok 2017:97; Taraldsen et al., 
2012:14). Yaptığımız çalışmada da fiziksel 
aktivitenin, fiziksel fonksiyon, fiziksel kısıt-
lılığın rolü, ruhsal kısıtlılığın rolü ve ağrı ara-
sında anlamlı farklılık belirlenmiştir.

Az seviyedeki fiziksel aktivite, disabilitenin 
arttığı, günlük aktivitelerin disabiliteyi art-
tırmayla ilintili olduğu bildirilmiştir. Çün-

kü günlük aktiviteleri, ağrının veya sertliğin 
olduğu dönemlerde yapmak zorunda olma 
disabiliteyi arttırmaktadır (Penninx et al., 
2001’den akt.  Erdoğdu, 2013:78). Elde edi-
len bu bulgu, OA‘li hastaların yüksek şiddetli 
ve uzun süreli aktivitelerden sakınmaları ge-
rektiğini göstermektedir. Bu hastalara spor ve 
uğraşı sırasında ağrı varken aktiviteden ka-
çınmaları gerektiği bildirilmiştir (Vignon et 
al.,  2006:451).

Yapılan bir çok çalışmada osteoartritli has-
talarda yaşam kalitesi ve fiziksel aktivitenin 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu vurgulan-
mıştır (Kirihara et al., 2017:25; Mesci vd., 
2015:215; Milanovic et al., 2013:549; Ta-
raldsen et al., 2012:13). Bu çalışmanın so-
nucunda da hastalarda fiziksel aktivite düze-
yi arttıkça yaşam kalitesi alt başlıklarından 
fiziksel fonksiyon, fiziksel kısıtlılığın rolü 
artarken enerji bitkinlik seviyesinin azaldı-
ğı saptanmıştır. Ayrıca bireysel düzeyde, diz 
osteoartritine bağlı ağrı, psikolojik durumun 
bozulmasına, fiziksel işlev kaybına ve yaşam 
kalitesinin düşmesine yol açabileceği araş-
tırmacılar tarafından bildirilmiştir (Salaffi et 
al., ’den akt. Erden, 2016:1). Kirihara et al., 
(2017: 13), yaptıkları çalışmada 195 KOA 
hastasıyla, 24 ay süren egzersizin yoğunlu-
ğunu, süresini ve türünü haftalık belirleyen 
program planlamışlardır. Haftada 180 dk ola-
rak planlanan çalışmada, izole ağırlık eğitimi 
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verilerek yoğun fiziksel aktivite uygulanmış, 
yoğun fiziksel aktivitenin ağrıyı azaltmada et-
kili olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlik-
te Mesci et al., (2015: 215) yapmış oldukları 
araştırmada, 27 aktif ve 28 inaktif OA hastayı 
FADA’yı baz alarak yaşam kalitesi, uyku ve 
depresyon durumlarını karşılaştırmışlardır. 
Atamaz et al., (2006: 119) yapmış oldukları 
çalışmanın sonucunda fonksiyon kaybı, ileri 
yaş, kadın olma ve obezitenin ağrıda etkili ol-
duğunu bildirmişlerdir. 

SONUÇ

Bu çalışmanın sonucunda, osteoartritli has-
talarda vücut ağırlığı ağrıya neden olarak 
hastaların fiziksel kısıtlılığını, sosyal fonksi-
yonlarını ve fiziksel aktivite düzeyini olum-
suz yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca 
osteoartritli hastalarda, fiziksel aktivite dü-
zeyi arttıkça yaşam kalitesi alt başlıklarından 
fiziksel fonksiyon, fiziksel kısıtlılığın rolü 
artarken, enerji bitkinlik seviyesinin azaldığı 
gözlenmiştir. Ayrıca, osteoartritli hastalarda 
vücut ağırlığı ve ağrı arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu, bu durumun hastaların fiziksel 
kısıtlılığını, sosyal fonksiyonlarını ve fiziksel 
aktivite düzeyini olumsuz yönde etkilediği 
belirlenmiştir.

Düşük aktivite düzeyine sahip olan hastalar-
da (,006) ağrı daha yüksekken orta aktivite 
düzeyine sahip olan hastalarda ağrı daha az 

bulunmuştur. OA’lı hastaların ağrıyı azaltmak 
için orta düzeyde aktif olmaları önerilebilir.

Fiziksel fonksiyonun orta aktivitede anlamlı-
lığının belirlenmesi (,000) sonucuna dayana-
rak fiziksel fonksiyonun artırılması için ak-
tivitenin artırılması gerektiği önerilmektedir.

Enerji bitkinlik düzeyine bakıldığında dü-
şük aktivitenin 52,95 ortalama ile (,044) en 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, aktif 
olan hastalarda bitkinlik düzeyinin daha az 
olduğu, enerji düzeylerinin daha yüksek ol-
duğuna işaret etmektedir.

Çalışmaya dahil edilen hastaların ağrı dü-
zeyleri değerlendirmesinde düşük aktivitede 
ortalaması 55,9 ile en yüksek (0,049) oldu-
ğu, orta aktivitede ise 39,62 ortalama ile en 
düşük olduğu görülmüştür. OA’lı hastalara 
orta aktivite önerilebilir. Yaptığımız çalış-
mada OA’lı hastalarda FADA, VAS ve SF-
36 formları kullanarak elde edilen bilgilerin 
yanı sıra aktivite programı düzenleyerek ön 
test son test çalışması ile desteklenebilseydi 
literatüre daha fazla katkı sunulabilirdi. Ko-
nuyla ilgili bundan sonra yapılacak olan ça-
lışmalara FADA, VAS ve SF-36 formları ile 
aktivite programlarının birlikte yürütülmesi 
önerilmektedir. Ayrıca yapılan bu çalışma so-
nucunda OA’lı hastaların orta düzey aktivite 
uygulamalarının ağrı, fiziksel fonksiyon ve 
enerji düzeylerinde olumlu etkisinin olduğu 
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belirlenerek, bu hastalar için orta düzey akti-
vite önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Amaç: Osteoartrit (OA) toplumda en sık görülen romatizmal hastalıktır. Osteoartritli bireylerde 
ağrı, hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı ve fonksiyonlarda azalma gibi faktörler fiziksel yetersizliği 
artırmakta, hastalığa bağlı ortaya çıkan fonksiyonel kısıtlılık kişinin yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Dünya sağlık örgütü (WHO)’ ya göre OA’in 2020 yılına kadar engel 
bakımından dünyada dördüncü sırada yer alacağı açıklanmıştır (Woolf and Pfleger, 2003:646). 
Bu da hastaneye sık gitmek ve yıllarca disabilite ile yaşamak, OA nedeniyle sosyoekonomik 
harcamaların artmasına yol açmaktadır (Ihlebaek, 2010:2365). Diz osteoartritli hastalarda ağrı 
ve özür derecesinin yapısal hasar, periferal ve santral ağrı mekanizmaları, obezite, kültür ve 
psikolojik faktörlerin yanı sıra demografik faktörlerle de bağlantılı olduğuna dair bir fikir bir-
liği vardır (Helminen  et al., 2016:894).  OA tanısı alan 40 yaş ve üzeri bireylerde ağrı, fiziksel 
aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya,  Aydın ilinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Devlet 
Hastanesi ortopedi polikliniğine başvuran OA tanılı yaş ortalaması 59,96±11,46 yıl olan 242 
(160 Kadın, 82 Erkek) hasta alınmıştır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri; Kişisel Bilgi 
Formu, ağrı; Görsel Analog Skalası (VAS), fiziksel aktivite düzeyleri; Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Düzeyi Anketi (FADA) ve yaşam kalitesi; SF 36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği 
kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Yaşam kalitesi alt boyutu olan fiziksel kısıtlılık rolü, ruhsal kısıtlılık rolü, sosyal 
fonksiyonlar ve genel sağlık ile ankete katılanların MET aktivite düzeyleri, arasında yapılan 
analiz neticesinde p˃0,05 olduğundan dolayı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunma-
mıştır. Buna karşılık Yaşam kalitesi alt boyutu olan fiziksel fonksiyon, enerji bitiklik, ruhsal iyi-
lik hali ve ağrı ile ankete katılanların MET aktivite düzeyleri arasında yapılan analiz neticesinde 
düşük aktivite p<0,05 olduğundan dolayı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Ayrıca VAS ağrı skalası verileri ile MET aktivite düzeyi arasında yapılan analiz neticesinde 
düşük aktivite p<0,05 olduğundan dolayı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 
Bireylerin vücut kitle indeksi ile VAS (r=.150*), SF 36’nın alt başlıklarından Fiziksel kısıtlılı-
ğın rolü (r= -.194**), Sosyal fonksiyon (r= -.141*) ve Ağrı (r= .251**) arasında anlamlı ilişki 
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bulunmuştur. VAS ile FADA’nın orta şiddetteki aktivite düzeyi (r= -.129*) ve toplam MET 
değerleri (r= -.155**) arasında ve SF 36’nın alt başlıklarından Fiziksel fonksiyon (r= -.200**), 
Fiziksel kısıtlılığın rolü (r= -.130**), Ruhsal kısıtlılığın rolü (r= -.203**) ve Ağrı (r= .186**) 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. FADA’nın toplam MET değeri ile Fiziksel fonksiyon (r= 
.272**), Fiziksel kısıtlılığın rolü (r= .157*) ve Enerji bitkinlik (r=- .136*) arasında düşük düzey 
anlamlı ilişki bulunmuştur.

Tartışma: Çalışmanın sonucunda, osteoartritli hastalarda vücut ağırlığı ve ağrı arasında an-
lamlı bir ilişki olduğu, bu durumun hastaların fiziksel kısıtlılığını, sosyal fonksiyonlarını ve 
fiziksel aktivite düzeyini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan bir çok çalışmada 
osteoartritli hastalarda yaşam kalitesi ve fiziksel aktivitenin arasında anlamlı bir ilişki oldu-
ğu vurgulanmıştır (Kirihara et al., 2017:25; Mesci vd., 2015:215; Milanovic et al., 2013:549; 
Taraldsen et al., 2012:13). Bu çalışmanın sonucunda da hastalarda fiziksel aktivite düzeyi art-
tıkça yaşam kalitesi alt başlıklarından fiziksel fonksiyon, fiziksel kısıtlılığın rolü artarken ener-
ji bitkinlik seviyesinin azaldığı saptanmıştır. Ayrıca bireysel düzeyde, diz osteoartritine bağlı 
ağrı, psikolojik durumun bozulmasına, fiziksel işlev kaybına ve yaşam kalitesinin düşmesine 
yol açabileceği araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Salaffi et al., ’den akt. Erden, 2016:1). 
Kirihara et al., (2017: 13), yaptıkları çalışmada 195 KOA hastasıyla, 24 ay süren egzersizin 
yoğunluğunu, süresini ve türünü haftalık belirleyen program planlamışlardır. Haftada 180 dk 
olarak planlanan çalışmada, izole ağırlık eğitimi verilerek yoğun fiziksel aktivite uygulanmış, 
yoğun fiziksel aktivitenin ağrı azaltmada etkili olduğunu bildirmişlerdir. Lok et al., (2017: 97), 
yapmış oldukları çalışmada düzenli yapılan fiziksel aktivitenin depresyon ve yaşlı insanların 
yaşam kalitelerinde pozitif yönde önemli etkileri olduğunu bildirmiştir. Elde edilen sonuçlar bu 
çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Sonuç: Osteoartritli hastalarda vücut ağırlığı ağrıya neden olarak hastaların fiziksel kısıtlılığını, 
sosyal fonksiyonlarını ve fiziksel aktivite düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalarda 
fiziksel aktivite düzeyi arttıkça yaşam kalitesi alt başlıklarından fiziksel fonksiyon, fiziksel kı-
sıtlılığın rolü artarken enerji bitkinlik seviyesi azalmaktadır. Sonuç olarak osteoartritli hastalar-
da ağrıyı azaltacak uygulamalar ve fiziksel aktivite düzeyini artıracak programlar ile hastaların 
yaşam kalitesi arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite
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EXTENDED ABSTRACT

Abstract Aim: Osteoarthritis (OA) is one of the most common rheumatic diseases. Among OA 
diagnosed patients, factors such as; pain, limitation of movement ability, muscle weakness and 
reduction in functions increase the physical inability, and functional limitation derived from the 
disease affects the individual’s life quality negatively. According to the World Health Organiza-
tion (WHO),until 2020 OA will become the fourth leading  disability (Woolf and Pfleger, 2003: 
646).  OA leads to increased  socioeconomic expenditures due  to frequent visits to the hospi-
tal and living with disability in many years (Ihlebaek, 2010: 2365). There is a consensus that 
the degree of pain and disability in knee osteoarthritis patients is related to structural damage, 
peripheral and central pain mechanisms, obesity, culture and psychological factors as well as 
demographic factors (Helminen et al., 2016: 894). This study was implemented to investigate 
the pain, physical activity level and life quality on the OA diagnosed patients, over 40 years old. 

Method: This study focused on the OA diagnosed patients within the age range of 59,96±11,46 
years (N=242) (N=162 female, N=82 male), and consulted to the orthopedics clinic of Aydın 
State Hospital and Aydın Atatürk State Hospital in Aydın. The socio-demographic features were 
defined via personal verse form; pain via Visual Analogue Scale (VAS); physical activity levels 
via International Physical Activity Questionnaire (IPAQ); and quality of life was defined via 
SF-36 Quality of Life Questionnaire.

 Results: There was no statistically significant difference between the psychological limitation, 
mental limitation, social functioning, general health and MET activity levels of the respondents  
(p ˃ 0.05). On the other hand, there was a statistically significant difference between the physical 
activity, energy endurance, mental well being, pain and MET activity levels of the participants 
(p <0.05). In addition, a statistically significant difference was found in between VAS pain 
scale data and MET activity level (p <0.05). A significant difference was found between the 
individuals’ body mass index (BMI) and VAS (r=.150*); the Role of Phsyical Limitaion which 
is a sub-title of SF-36 (r= -.141*) and pain (r= .251**). A significant relationship was found on 
bland activity level and total MET values between VAS and IPAQ (r= -.155**); between the 
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Pain (r= .186**) and Physical Limitation SF-36 (r= -.200**), the Role of Physical Limitation 
(r= -.130**), the Role of Psychical Limitation (r= -.203**) which are sub-titles of SF-36.  

Discussion: 

As a result of the study, it was determined that there was a significant relationship between 
body weight and pain in patients with osteoarthritis, so the patient’s physical restraint, social 
functions and physical activity levels were effected negatively.  Several studies emphasized that 
there was a significant relationship between quality of life and physical activity in patients with 
osteoarthritis (Kirihara et al., 2017: 25, Mesci et al., 2015: 215; Milanovic et al., 2013: 549; Ta-
raldsen et al., 2012 13). Also, the results of our study found that as the level of physical activity 
increased in patients, while the role of physical function and physical restraint were increasing, 
the energy exhaustion levels decreased. It has also been reported by researchers that pain due 
to knee osteoarthritis can lead to impaired psychological state, loss of physical function and a 
decrease in quality of life at the individual level (Salaffi et al., Issued by Erden, 2016: 1). In the 
study of Kirihara et al., (2017: 13)  195 COPD patients are evaluated for 24 months, planned 
a weekly program to determine the intensity, duration, and frequency of exercise. Their study 
was planed as 180 minutes per week, intensive physical activity was given by intensive weight 
training and that intensive physical activity was effective in reducing pain. Lok et al. (2017: 97) 
reported that regular physical activity have positive effect for depression and quality of life in 
elderly people. Similar to our results.

Conclusion: Patients diagnosed with OA bodyweight causes the pain and affects the patients’ 
physical limitations, social functions and physical activity levels in a negative way. While the 
physical activity level of the patients increases, phsyical function which is a sub-title of quality 
of life decreases, and as the role of physical limitation increases, the level of energy prostration 
decreases. As a result, we may increase the life quality of the patients via programs which can 
increase the physical activity level and applications to reduce the pain of OA patients.

Key Words: Osteoarthritis,  Life Quality,  Physical Activity Level.
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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 
BOARD if the studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” 
and “CORPORATE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a 



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