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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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GENÇ HENTBOLCULARDA GÖRÜLEN SPOR SAKATLIKLARI 1

INJURIES OBSERVED AMONG YOUNG HANDBALL PLAYERS

Emrah ATAY1,  Erkan ÇETİNKAYA2, Halil TANIR3, Fatih ÇATIKKAŞ4

1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur / Türkiye
2-3Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın / Türkiye

4 Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa / Türkiye

ORCID ID:0000-0003-4404-68041, 0000-0001-8441-65102,

0000-0001-8441-65103, 0000-0003-4105-20294

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı genç hentbolcularda 
sıklıkla görülen spor sakatlıklarının, bu sakatlıkların 
meydana geldiği vücut bölgelerinin, sakatlıkların tü-
rünün ve şiddetinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalış-
maya yaşları 14.4±1.01 yıl, boyları 175.61±8.88cm, 
ağırlıkları 67.16±12.21kg olan 103’ü (%66.5) erkek, 
52’si kadın (%33.5) toplam 155 hentbolcu katılmıştır. 
Sporcularda meydana gelen spor sakatlıklarının belir-
lenmesinde Kas-İskelet Sistemi Anketi kullanılmıştır. 
Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde alınarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Sporcular en fazla ayak, 
diz, omuz ve bel bölgelerinden (%21.3, %16.8, %12.2, 
%11.6 sırasıyla) sakatlanmaktadırlar. Ortaya çıkan 
bu sakatlıkların %22.3’ü sağlık kuruluşlarında tedavi 
gerektirirken, %14.3’ü hastanelerde yatarak tedaviyi 
gerektirmekteydi. Sonuç: Müsabaka ortamında mey-
dana gelen sakatlık oranı antrenmanda meydana gelen 
sakatlıkların oranından daha fazladır. Omuz, bel ve diz 
bölgelerinde daha çok zorlanma türünde sakatlıklar 
meydana gelirken, ayak bölgesinde burkulma türünde 
sakatlıklar meydana gelmektedir. Hentbol oyununda 
meydana gelen sakatlıkları önlemek için sakatlığın en 
fazla olduğu vücut bölgelerine yönelik kuvvet egzer-
sizlerine önem verilmelidir. Denge, esneklik,  sıçrama, 
düşüş, içeri kat etme, aldatma gibi hentbol oyunu ile 
karakterize edilmiş çalışmaların sakatlanma riskini 
azaltacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Kas-iskelet sistemi, 
Spor Sakatlıkları

Abstract: Aim: The purpose of the present research 
is investigating the sport injuries observed among 
young handball players and the body parts where these 
injuries are seen and the types and severity of injuries. 
Method: In the present research, 103 (66.5%) male, 
52 (33.5%) female the total of 155 handball players 
of age 14.4±1.01 years, 175.61±8.88cm height and 
67.16±12.21kg weight. Musculoskeletal System Qu-
estionnaire was utilized to define the injuries athletes 
have. Collected data were analysed by frequencies and 
percentages. Results: Athletes have most injuries on 
foot-ankle, knee, shoulder and waist areas (respecti-
vely 21.3%, 16.8%, 12.2%, 11.6%). Of these injuries, 
22.3% require treatment at health care centres, while 
14.3% require hospitalised treatment. The rate of inju-
ries that occur during competitions is higher than those 
occur during training. The types of injuries that occur 
on shoulder, waist and knee areas are mostly strains, 
while injuries on foot-ankle area are mostly sprains. 
Conclusion: In order to prevent injuries that occur in 
handball games, strength exercises should be done for 
body parts that receive injuries most. It is believed that 
trainings characterized with handball game, such as 
flexibility, jump-fall, blitz and fake may decrease the 
risk of injury.

 Key Words: Handball, Musculoskeletal System, Sport 
Injuries
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GİRİŞ

Hentbol tüm dünyada oynanan olimpik bir 
spor branşıdır (Marques ve diğ., 2007:414-
422). Hentbol Avrupa’da futbol, basketbol ve 
voleyboldan sonra en popüler takım sporudur 
(Langevoort ve diğ., 2007:400-407). Hent-
bolda oyuncular arasında sık sık sert fiziksel 
temaslar meydana gelir (Salman, 2014:1-15). 
Atışlar, yön değiştirmeler, sıçramalar, dönme-
ler, aldatmalar, varyasyonlar ve benzeri oyun-
la karakterize hareketler bu fiziksel temas-
ların sıklığını arttırmaktadır (Halbelt ve diğ., 
2011:82-86). Bu nedenlerden dolayı hentbol 
oyuncularının sakatlanma riski oldukça fazla-
dır. 

Spor sakatlıkları spor kulüplerini, antrenörleri 
ve sporcuları yakından ilgilendiren en önem-
li konulardandır (Steffen ve diğ., 2011:551-
552). Çünkü sakatlıklar sporcunun perfor-
mansını olumsuz yönde etkiler (Kalyon, 
1995:177-178). Spor yaralanmaları 1-7 gün 
süren küçük yaralanmalar, 8-21 gün süren 
orta düzey yaralanmalar ve 21 günden fazla 
süren ciddi yaralanmalar olarak sınıflandırılır 
(Kanbir, 2005:21-24). Spor yaralanmalarının 
büyük bir çoğunluğu küçük önemsiz yara-
lanmalardır (Kalyon, 1995: 177-178). Ancak 
hentbol oyununda meydana gelen sakatlıkla-
rın birçoğu sporcuyu en az bir hafta spor or-
tamından uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle 

hentbol de sakatlıklar ciddi problemdir (Pirly 
ve diğ., 2011b: 1559-1564). 

Spor sakatlıklarının meydana geldiği vücut 
bölümleri yapılan branşın özelliğine göre de-
ğişmektedir (Atay ve diğ., 2017:1-4). Hent-
bol oyununda en fazla sakatlanmanın meyda-
na geldiği vücut bölgesi ayak bileği ve dizdir 
(Pirly ve diğ., 2011a:1670-1677). Hentbolde 
meydana gelen sakatlıkların müsabakada 
meydana gelme oranı daha yüksektir (Olsen 
ve diğ., 2006:426-432). Literatürde müsaba-
kalarda meydana gelen sakatlıkların zamanı-
na ilişkin çelişkili bilgiler vardır. Yazarların 
bir kısmı sakatlıkların çoğunun ilk yarıda 
meydana geldiğini,  bir kısmı ise ikinci yarıda 
meydana geldiğini bildirilmektedir (Pirly ve 
diğ., 2011a:1670-1677). Hentbolde görülen 
sakatlıklar kas sistemi yorgunluğu ve enerji 
depolarının azalmasına bağlı olarak en faz-
la 2. yarının sonunda meydana gelmektedir 
(Dirx ve diğ., 1992:121-124).

Sakatlıkların ortaya çıkışında rakibin duru-
mu, müsabakanın önemi, sahanın özellikleri, 
sporcunun fiziksel ve fizyolojik durumu vb. 
birçok iç ve dış risk faktörün etkisi vardır 
(Kanbir, 2001:21-24). Bu faktörler hentbol 
oyununda meydana gelen sakatlıkların sıklı-
ğını etkilemektedir. Sakatlıkların büyük bir 
çoğunluğu hücum esnasında meydana gel-
mektedir. Hücum esnasında meydana gelen 
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bu sakatlıklar arka oyuncuların kanatlardan 
içeriye kat edişlerinde ve aldatmalarda mey-
dana gelmektedir (Pirly ve diğ., 2011b:1559-
1564). Görüldüğü üzere hentbolda meydana 
gelen sakatlıklar antrenmanda veya müsaba-
kada sadece savunmada değil hücumdayken 
de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedende hent-
bolde görülen sakatlıklar ve neden olan fak-
törler belirlenerek gerekli önlemler sakatlık-
lar ortaya çıkmadan alınmalıdır.

Bu araştırma genç hentbolcularda görülen 
spor sakatlıklarının, bu sakatlıkların meyda-
na geldiği vücut bölgelerinin, sakatlıkların 
türlerinin ve şiddetinin belirlenerek tanımlan-
ması ve sakatlıkların ortaya çıkmadan gerekli 
önlemlerin alınarak performans artışına katkı 
sağlanması açısından önemlidir.

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı genç hentbolcularda 
sıklıkla görülen spor sakatlıklarının, bu sakat-
lıkların meydana geldiği vücut bölgelerinin, 
sakatlıkların türünün ve şiddetinin belirlene-
rek sakatlıkların ortaya çıkmadan koruyucu 
tedbirlerin alınmasına katkı sağlanmasıdır.

KAPSAM

Araştırmanın örneklemini Burdur ilinde 2017 
yılında yapılan Ortaöğretim Kurumları ara-
sı Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Hent-
bol Bölgesel Eleme Müsabakalarına katılan 

takımlardan rastgele örneklem yöntemiy-
le seçilen 155 hentbolcu oluşturmaktadır. 
Hentbolcularda sıklıkla görülen sakatlıkların 
tanımlanmalı, bu sakatlıkların türünün ve şid-
deti belirlenmelidir. Böylece sakatlıklardan 
koruyucu önlemlerin alınması suretiyle ant-
renman ve müsabaka esnasında ortaya çıka-
bilecek sakatlıkların önüne geçilerek perfor-
mans artışına katkı sağlanabilir. 

ARAŞTIMANIN YÖNTEMİ

Betimsel türdeki bu araştırmada anket yönte-
mi kullanılmıştır. Sporcularda meydana gelen 
spor sakatlıklarını, bu sakatlıkların meydana 
geldiği vücut bölgelerini, sakatlıkların türü-
nü ve şiddetini belirlemek için Kas-İskelet 
Sistemi Anketi kullanılmıştır (Kahraman ve 
diğ., 2016:1-8). Anket ayaklar, dizler, uy-
luklar-kalçalar, bilekler-eller, bel, dirsekler, 
sırt, omuzlar, boyun bölgesindeki sakatlıkları 
sorgulamaktadır. Son bir yıl içerisindeki ra-
hatsızlıklar hakkında güvenilir bilgi sağlayan 
anket ve kişisel görüşme tekniği ile doldurul-
muştur. 

ARAŞTIRMANIN KISITLIKLARI

Araştırma 18-21 Şubat 2017 Burdur’da yapı-
lan Ortaöğretim Kurumları arası Genç Erkek 
ve Kadınlar Hentbol Bölgesel Eleme Müsa-
bakalarına katılan 155 sporcu ile sınırlıdır.
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Genç hentbolcularda görülen sakatlıklar ne-
lerdir?

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

1- Genç hentbolcularda görülen sakatlıkların 
oluş zamanına göre (antrenman-müsabaka) 
dağılımı nedir?

2- Genç hentbolcularda görülen sakatlıkların 
türüne göre (zorlanma, burkulma vs.) göre 
dağılımı nedir?

3- Genç hentbolcularda görülen sakatlıkların 
şiddetine göre (kısa, orta veya uzun süreli) 
göre dağılımı nedir?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

H1 = Genç hentbolcularda görülen sakatlıkla-
rın çoğu alt ekstremite sakatlıklarıdır.

H1 = Genç hentbolcularda görülen sakatlıkla-
rın çoğu ayakta tedaviyi gerektirmektedir.

H1 = Genç hentbolcularda görülen sakatlıkla-
rın çoğu müsabaka esnasında meydana gel-
mektedir.

H1 = Genç hentbolcularda görülen alt ekstre-
mite sakatlıkların çoğu burkulma türü sakat-
lıklardır.

H1 = Genç hentbolcularda görülen üst ekstre-
mite sakatlıkların çoğu zorlanma türü sakat-
lıklardır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan hentbolcuların sakatlık 
geçirdikleri ekstremiteler ve sakatlığın mey-
dana geldiği zamana ilişkin frekans Tablo 
1.’de görülmektedir.
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Tablo 1. Sporcuların En Fazla Sakatlandığı Vücut Bölgeleri

Vücut 
Bölgeleri

Sakatlığın Meydana Geldiği Zaman

Sakatlık 
Frekansı Antrenmanda Müsabakada Antrenman/Müsabaka

Sonrası

N % N % N % N %

Boyun 9 5.8 4 2.6 5 3.2 - -

Omuz 19 12.2 7 4.5 12 7.7 - -

Dirsek 12 7.7 7 4.5 5 3.2 - -

El-el bileği 9 5.7 4 2.6 5 3.2 - - 

Sırt 12 7.7 8 5.2 2 1.3 2 1.3

Bel 18 11.6 11 7.1 7 4.5 - -

Kalça-uyluk 5 3.2 1 0.6 4 2.6 - -

Diz 26 16.8 10 6.5 15 9.7 1 0.6

Ayak 33 21.3 16 10.3 17 11 - -

Tablo 1. incelendiğinde hentbolcuların yıl 
içerisinde en fazla sakatlandığı vücut bölgesi-
ni ayak (%21,3) olduğu görülmektedir. Ayak 
sakatlıklarını sırasıyla diz (%16,8), omuz 
(%12,2) ve bel (%11,6) bölgeleri takip et-
mektedir. Genç hentbolcularda görülen sakat-
lıkların büyük çoğunluğu müsabakalar esna-
sında meydana gelmiştir. Müsabaka veya ant-
renman koşulları hentbolcularda sakatlıkları 
görüldüğü ektremitelerin önemli belirleyicisi 
haline gelmiştir. Nitekim ayak, diz ve omuz 
bölgesindeki sakatlıkların çoğu müsabaka 
ortamında gerçekleşirken, bel bölgesindeki 
sakatlıkların büyük çoğunluğu ise antrenman 
sırasında meydana geldiği bildirilmiştir.

Hentbolcularda görülen sakatlıkların türü de-
ğerlendirildiğinde omuz (n=8, %42.1), bel 
(n=9, %50)  ve diz (n=7, %28.8) bölgelerin-
de zorlanma türünde, ayak bölgesinde (n=11, 
%30) burkulma türünde sakatlıkların meyda-
na geldiği bildirilmiştir.

Araştırmaya katılan sporcular son bir yıl 
içerisinde 143 tane sakatlığa maruz kal-
mışlardır. Bu sakatlıkların %22.6’sı (n=63) 
bir sağlık kuruluşunda ayakta tedaviyi 
gerektirirken;%14.3’ü (n=11) hastanede bir 
süre yatarak tedaviyi gerektirmiştir.
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TARTIŞMA

Genç hentbolcularda sıklıkla görülen spor 
sakatlıklarının, bu sakatlıkların meydana gel-
diği vücut bölgelerinin, sakatlıkların türünün 
ve şiddetinin belirlenmesi amacı ile yapılan 
bu araştırmada sporcuların en fazla ayak ve 
diz bölgelerinden sakatlandıkları belirlen-
miştir. Bu sakatlıkları sırasıyla omuz ve bel 
bölgeleri takip etmektedir. Ayak, diz ve omuz 
sakatlıklarının çoğu müsabaka ortamında 
gerçekleşirken, bel bölgesindeki sakatlıkların 
çoğu antrenman ortamında meydana gelmek-
tedir. Omuz, bel ve diz bölgesindeki sakat-
lıkların çoğu zorlanma şeklinde, ayak bölge-
sindeki sakatlıkların çoğu ise burkulma şek-
linde sakatlıklardır. Bu sakatlıkların yaklaşık 

’i herhangi bir sağlık kuruluşlarında 
ayakta tedavi edilirken yaklaşık ’si 
hastanede yatarak tedavi edilmiştir.

Piry ve diğ., (2011b:1559-1564) elit hentbol-
cular üzerinde yapmış oldukları çalışmada en 
fazla sakatlığın sırasıyla ayak bileği, diz ve 
omuz bölgesi olduğunu bildirmişlerdir. Mon-
ka ve diğ., (2015b: 3-16) yapmış oldukları 
çalışmada hentbolcuların en fazla ayak böl-
gesinden sakatlandıklarını tespit etmişlerdir. 
Bu bulgular araştırma bulgularını destekler 
niteliktedir. Ayak bölgesi sakatlıklarının ne-
deni aldatmalardaki yük aktarımı,  sağ ve sol 
kanattan içeriye kat edişler, arka oyuncuların 

hücumları esnasında defans duvarına çarp-
maları ve büyük adımlarla tekrarlayan yük-
lenmelerdir (Pirly ve diğ., 2011a:1670-1677).

Wedderkopp ve diğ., (1997:342-347) yap-
mış oldukları çalışmada hentbolcuların 
%12.3’ünün şiddetli sakatlıklara maruz kal-
dıklarını bildirmektedirler. Bu araştırma-
da elde edilen bulguya göre sakatlıkların 
%14’3’ü hastanede yatmayı gerektiren ciddi 
sakatlıklardır. Hentbol ivmelenmenin ve te-
masın çok olduğu bir spor branşı olduğu için 
sakatlıklarının ciddi olması doğal bir netice-
dir.

SONUÇ

Araştırmada hentbolcuların daha çok ayak bi-
leği ve diz bölgelerinden sakatlandıkları so-
nucuna ulaşılmıştır. Hentbolcuların omuz ve 
bel bölgelerindeki sakatlıklar da azımsanma-
yacak düzeydedir. En fazla sakatlığın görül-
düğü vücut bölgeleri olan ayak, diz ve omuz 
bölgesindeki sakatlıklar müsabaka ortamında 
gerçekleşirken, bel bölgesindeki sakatlıkla-
rın çoğu antrenmanlarda gerçekleşmektedir. 
Ayak bölgesindeki sakatlıklar burkulma şek-
lindeyken; omuz, bel ve diz bölgelerindeki 
sakatlıklar daha çok zorlanma şeklindedir. Bu 
sakatlıkların %22.69’si sağlık kuruluşlarında 
ayakta tedaviyi gerektirirken; %14.3’ü hasta-
nede yatarak tedaviyi gerektirmektedir.
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ÖNERİLER

Hentbolda görülen sakatlıklar yetenek, den-
ge, kuvvet, dayanıklılık, fiziksel uygunluk ve 
teknik gibi parametrelerle ilişkilidir.  Sakat-
lıkları önlemek için sıçrama, düşüş, içeri kat 
etme, aldatma gibi egzersizlere ağırlık veril-
melidir. Antrenman ve müsabakalardan önce 
ısınmaya önem verilmeli, yapılandırılmış 
ısınma programları uygulanmalıdır. Bunun 
yanında denge, kuvvet ve esneklik egzersiz-
leri ayrı bir bölüm olarak belli programlar 
dahilinde uygulanmalıdır. Doğru teknikler 
sporculara öğretilmeli ve antrenörler tarafın-
dan denetlenmelidir. 
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EXTENTED ABSTRACT

Introduction: Handball is a branch of Olympic sports played all around the world (Marques 
et al., 2007:414-422). Handball is among the most popular sports in Europe after football, bas-
ketball and volleyball (Langevoort et al., 2007:400-407). During handball games, players fre-
quently have tough physical contacts (Salman, 2014:1-15). Moves characterized by the game, 
such as throws, direction changes, jumps, turns, fakes and variations increase the frequency 
of these physical contacts (Halbelt et al., 2011:82-86). Accordingly, handball players are fre-
quently under the risk of injury. Sport injuries are among the most important issues for sport 
clubs, trainers and athletes (Steffen et al., 2011:551-552), since they affect athletes’ performan-
ce negatively (Kalyon, 1995:177-178). Sport injuries can be classified as minor injuries lasting 
for 1-7 days, medium injuries that last for 8-21 days and major injuries that last for more than 
21 days (Kanbir, 2005:21-24). Most of the sport injuries are minor injuries (Kalyon, 1995:177-
178). However, many of the injuries that occur during handball games may keep athletes away 
from sport environments for at least one week. Accordingly, injuries are serious problems in 
handball (Pirly et al., 2011b:1559-1564). The body parts where sport injuries occur vary by the 
characteristics of sport branches (Atay et al., 2017:1-4). For handball, the body parts where 
most sport injuries occur in handball are ankle and knee (Pirly et al., 2011a:1670-1677). In 
handball, the rate of injuries that occur during competitions is higher than the rate of injuries 
that occur during trainings (Olsen et al., 2006:426-432). The related literature presents different 
information on the times of the injuries. Some of the authors claim that most injuries occur 
during the first halves of games, while some suggest most injuries occur during the second 
halves of games (Pirly et al., 2011a:1670-1677). According to Dirx et al., (1992) most injuries 
in handball occur during the late second half due to fatigue in musculoskeletal system and dec-
rease in energy stores. Many internal and external factors, such as the status of the opponents, 
the importance of the game, field conditions, and physical and physiological conditions of the 
athletes play part in the occurrence of injuries (Kanbir, 2001:21-24). These factors affect the 
frequency of the injuries that occur during handball games. Most of the injuries occur during 
attacks. These injuries, which occur during attacks, happen when back-line players move to-
wards midfield from wings and during fakes (Pirly et al., 2011b:1559-1564). As presented 
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above, injuries in handball games or trainings occur not only in defence but also in attacks. 
For this reason, the injuries that occur in handball and the factors resulting in these should be 
defined and to take necessary measures to prevents them. The present research is important 
in defining the handball injuries with the body parts they occur on, their types and severity in 
order to take necessary measures to prevent these and contribute to increase in performance. 
Aim: The purpose of the present research is defining the handball injuries with the body parts 
they occur on, their types and severity in order to contribute to taking necessary measures to 
prevent them. Method: The present research is a descriptive study and utilized survey method. 
Musculoskeletal System Questionnaire (Kahraman et al., 2016: 1-8) was utilized to define the 
sport injuries athletes have by the body parts they occur on, their types and severity. The ques-
tionnaire questions the injuries on feet-ankle, knees, thighs-hips, wrists-hands, waist, elbows, 
back, shoulders and neck areas. The questionnaire, which provides reliable data on the injuries 
experienced within the last one year, is filled in via personal interview technique. The sample 
of the present research consists of 155 athletes, who were selected via random sampling met-
hod, among handball players, who participated in Secondary Schools Young Male and Female 
Handball Regional Qualifying Competition held in Burdur province in 2017. Findings and 
Conclusion: Handball players reported having most injuries within the last one-year period on 
foot-ankle area (21.3%). This is respectively followed by knee (16.8%), shoulder (12.2%) and 
waist (11.6%) areas. Young handball players had most injuries during competitions. Competi-
tion and training conditions are important indicators of extremities on which handball players 
have injuries. Indeed, the participants reported that injuries on foot-ankle, knee and shoulder 
areas mostly occurred in competition environment, while waist area injuries occurred during 
trainings. As for the types of injuries, athletes had strains on shoulder (n=8, 42.1%), waist (n=9, 
50%), and knee (n=7, 28.8%) areas, and sprains on foot-ankle area (n=11, 30%). The partici-
pants had 143 injuries within the last one-year period. Of these injuries, 22.6% (n=63) required 
treatment at a health care centre, and 14.3% (n=11) required hospitalized treatment. According 
to the findings of the present research, handball players are mostly injured on their ankles and 
knees. The rate of injuries on shoulder and waist areas is also considerable. The injuries on fo-
ot-ankle, knee and shoulders, which are the mostly injured body parts occurred in competition 
environment, while most injuries on waist area occurred during trainings. The injuries on foot 
area are sprains, while injuries on shoulder, waist and knee areas are mostly strains. Injuries in 
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handball are related with such parameters as skill, balance, strength, resistance, physical fitness 
and technics. Exercises should focus on moves such as jump-fall, blitz and fake, in order to 
prevent injuries. Warm-up must be must before trainings and competitions, which should be 
conducted in accordance with a structured warm-up program. Additionally, balance, strength 
and flexibility exercises should be done within certain programs. Correct techniques should be 
taught to athletes, which should be monitored by trainers.                                                                                 
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1212

KADIN BASKETBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS VE 
FONKSİYONEL HAREKET ANALİZİNİN OYUN VERİMLİLİĞİNE 

ETKİSİ 1

ATHLETIC PERFORMANCE AND FUNCTIONAL MOVEMENT 
ANALYSIS’S EFFECT ON GAME EFFICIENCY IN FEMALE 

BASKETBALL PLAYERS

Mustafa ŞAHİN

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

ORCID ID: 0000-0002-6879-4498

Öz: Amaç: Bu çalışmada, elit düzeydeki kadın basketbol oyun-
cularında atletik performans ve Fonksiyonel Hareket Taramasının 
(FMS) müsabaka istatistiklerine etkisi incelenmiştir. Yöntem: 
Araştırma Türkiye Basketbol Federasyonu kadınlar süper lig ve 1. 
Lig takımlarında oynayan toplam 36 sporcu ile gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmada basketbolcu kadınların yaş, boy uzunluğu, dikey 
sıçrama, 10-20m. sürat, dayanıklılık, çeviklik, FMS bileşenleri 
ile müsabaka parametrelerinden maç sayısı, oyunda kalma süresi, 
sayı, asist, ribaunt ve serbest atış yüzde ortalamaları incelenmiştir.  
Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 21.0 programı ile yapılmış, 
sporcuların oynadıkları lige göre karşılaştırmalarda Mann Whit-
ney U testi uygulanmıştır. Performans ve FMS bileşenlerinin mü-
sabaka verileri ile ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile gerçek-
leştirilmiştir. Bulgular: Süper lig oyuncularının FMS toplam skor 
ortalaması 13,80 iken, 1. Lig sporcuların toplam puan ortalaması 
14,43 puandır.  Lig farkına göre dikey sıçrama, süper lig sporcu-
ları lehine farklı iken  (p<0,05), diğer parametrelerde fark yoktur 
(p>0,05). FMS ve performans özelliklerin müsabaka verileriyle 
ilişkisi incelendiğinde, oynama süresi,  atılan sayı, serbest dikey 
sıçrama, eller belde sıçrama ve sağ ayak sıçrama ile pozitif ilişkili 
iken, sol ayak sıçraması iyi olanlarında daha fazla asist yaptığı 
görülmüştür. Toplam FMS skoru ve asimetriler toplamının sayı ve 
ribaunt özelliği ile negatif ilişkili olduğu, asimetriler toplamının 
maç oynama sayısıyla da negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç: Performans özellikleri iyi olan sporcuların müsabaka 
verimliliği daha yüksek iken, hareket analizi skorları müsabaka 
verimliliğiyle negatif ilişkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Basketbol, Maç Analizi, Performans, 
FMS

Abstract: Aim: The aim of this study is to examine the effects of 
athletic performance and Functional Movement Screening (FMS) 
on competition statistics in elite women basketball players at 
the elite level. Method: Age, height, vertical jumping, 10-20m. 
speed, endurance, agility, and FMS components and the number 
of matches, number of points, assists, rebounds and free throw 
percentages of the competition parameters were examined in the 
study. Statistical analysis of the study was done with SPSS 21.0 
program; Mann Whitney U test was applied in comparison with 
the league where the athletes play. Performance and correlation of 
FMS components with competition data were analyzed by Pearson 
correlation analysis. Results: While the FMS total score average 
of super league players is 13.80, the average score of league 1 
athletes is 14.43. According to the league difference, the vertical 
jump was different in favor of super league athletes (p <0.05) 
and there was no difference in other parameters (p> 0,05). When 
the relationship between FMS and performance characteristics is 
analyzed, it is seen that playing time is positively correlated with 
the score, free jumping, jumping while hands are in the waist, and 
right foot jump, while those with good left foot jump have more 
assists. The total FMS score and the sum of asymmetries were 
found to be negatively related to the number and rebound charac-
teristics, and the sum of asymmetries was found to be negatively 
related to the number of match plays. Conclusion: As a result, it 
can be said that the performance scores of the athletes with good 
performance characteristics are higher than the competition effi-
ciency, while the scores of the movement analysis is negatively 
related to the competition efficiency. 

 Key Words: Female, Basketball, Match Analysis, FMS
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GİRİŞ

Gün geçtikçe popülerliği artan basketbol, 
yürüme, koşma, atlama ve sıçrama gibi çok 
yönlü hareketleri olan bir spordur. Basketbol-
da Fiziksel ve fizyolojik özellikler bireysel 
performansı artırırken, takım başarısı için tüm 
bileşenlerin yerine getirilmesi gerekmektedir 
(Gomes et al., 2015:2173-2181). Analistler ta-
kım ve sporcu performansını belirlemek için 
maç istatistiklerini kullanmaktadırlar (Orte-
ga et al., 2008:523; Leite et al., 2009:560). 
Oyuncu performanslarından çok oyunla ilgili 
istatistikleri kullanımı artarak devam etmek-
tedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların ço-
ğunluğunu erkek basketbolcular oluşturmak-
tadır (Ibanez et al., 2003:458; Trninic et al., 
2002:521-531).

Basketbol oyununda kazanıp kaybetmeyi; 
3 sayılık atış, 2 sayılık atış, serbest atış, hü-
cum ve defansif ribauntlar ve fauller (Loren-
zo et al., 2010:664;  Ibanez et al., 2009:458; 
Sampaio et al., 2006:486-494; Gomez et al., 
2008:451-456) etkin olarak belirlemektedir. 
Leicht ve ark. (2017:468) olimpiyat oyunla-
rında basketbol maçları sonucuna etki eden 
parametreleri araştırmışlar, müsabaka ista-
tistik verileri ve kazanıp kaybetme sonucuna 
atletik performans özelliklerinin etkisinin de 
incelenmesini önermişlerdir.

40 dakikalık bir oyun sırasında koşu, yürüme, 
sıçrama dönüş gibi çok yönlü hareketler yapı-
larak yaklaşık 4000-4500m. mesafe kat edil-
mektedir (Crisafulli et al., 2002:409). Basket-
bol baskın olarak anaerobik sistemin kullanıl-
dığı, her seviyeden sporcuların katıldığı bir 
oyundur (Scanlan et al. 2012:341-347).

Takımların fiziksel antrenman ile hedefi; per-
formansı artırmak, yaralanmaları önlemek 
ve riskleri ortadan kaldırmaktır. Çalışmalar 
performans yada fitnes antrenmanlarının bu 
hedefleri karşılamada belirsiz olduğunu gös-
termiştir. (Metzl, 2000: 577-592).

Fonksiyonel hareket taraması insan hareketin 
değerlendirilmesini sağlamak için 7 test ve 3 
kontrol hareketinden oluşan, asimetri, mobili-
te ve stabilitenin tespit edilebildiği detaylı bir 
değerlendirme yöntemdir (Cook et al., 2014: 
396-409). Düzeltici egzersizleri reçetelen-
direbileceğimiz bu yöntemde (Mokha et al., 
2016:276-282;) toplam skorun 14 puanın al-
tında olması sporcuda yaralanma riskinin art-
tığını göstermektedir (Chorba, 2010: 47-54). 

Atletik performans ile fonksiyonel hareket 
değerlendirmesi arasında ilişkinin araştırıldı-
ğı çalışmalar olmasına karşın (Parchmann et 
al., 2011), bu parametrelerin müsabaka ista-
tistikleriyle ilişkilendiren çalışmalar sınırlıdır. 
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Bu yaklaşım çerçevesinde elit düzeydeki ka-
dın sporcuların sezon boyunca takıma katkı-
ları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla oy-
nadığı maç sayısı, oyunda kalma süresi, sayı, 
asist, ribaunt ve serbest atış yüzde ortalama-
larının performans ve hareket değerlendiril-
mesiyle ilişkili olup olmadığı araştırılacaktır. 
Elde edilen bilgiler oyuncuların maç sırasın-
daki verimliliğini artırmak için antrenman 
stratejilerini geliştirmede önemli bir kaynak 
oluşturacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Türkiye Basketbol Federasyonu 
kadınlar basketbol liginde oynayan iki (2) sü-
per lig ve iki (2) 1. Lig takımlarında oynayan 
toplam 36 sporcuya uygulanmıştır.

Araştırmada basketbolcu kadınların yaş, boy 
uzunluğu, dikey sıçrama, 10-20m. sürat, da-
yanıklılık, çeviklik ile FMS bileşenleri ile 
müsabaka parametrelerinden maç Sayısı, 
oyunda kalma süresi, sayı, asist, ribaunt ve 
serbest atış yüzde ortalamaları incelenmiştir.

Araştırmamızda fotosel sistemi olarak New 
Test-Powertimer 300 test sistemi (Enoksen 
et al., 2009:77-84), dikey sıçrama özelliği-
nin tespiti için sıçrama matı, (Smart Jump, 
Fusion Sport, Australia), plastik huni, plastik 
işaret tabağı, hoparlör, boy ölçer, çelik metre, 

kullanılmıştır. Fonksiyonel hareket değerlen-
dirmesi FMS kiti ile uygulanmıştır.

Sporcuların yaşları ve boy uzunlukları klasik 
yöntemler ile tespit edilmiştir.

Isınma öncesi FMS testleri uygulanmış 20 
dakika süren koordinatif ısınmanın ardından 
saha testlerine geçilmiştir. Sırası dikey sıçra-
ma testleri, 10-20m. sürat, çeviklik ve daya-
nıklılık testleri uygulanmıştır. Testler arası 5 
dk lık dinlenme verilmiştir.

Dikey sıçramanın ölçülmesi: Dikey Sıçrama 
Testi: Ölçümler sıçrama matı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Eller serbest, eller belde,  
sağ ve sol ayak dikey sıçrama testleri 2 ölçüm 
yaptırılmış, en iyi sonuç kaydedilmiştir (Zor-
ba, 1999: 88).

Sürat koşularının tespiti: Sporcu başlangıç 
fotoselinin 50 cm gerisinden çıkış komutu ile 
teste başlar. Ölçümler, 20 m.’ lik koşu mesa-
fesinin başlangıç, 10. ve 20. metrelerine yer-
leştirilen fotoseller ile yapılır. İki kez ölçüm 
alınır ve iyi olan skor kaydedilir.

Çeviklik özelliğinin tespiti: pro agility çe-
viklik testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Ölçümde fotoselli süreölçer (Newtest Power-
timer 300) kullanılmıştır. Tek bir fotosel ka-
pısının kullanıldığı testte çocuk 10 metrelik 
alanın orta noktasından önce sağ, sonra sol ve 
tekrar başlangıç noktasına gelerek testi son-
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landırmıştır. Aynı işlem önce sol tarafa baş-
latılarak tekrar edilmiş, en iyi değer saniye 
cinsinden kaydedilmiştir (Harman and Gar-
hammer, 2008: 249-292; Reiman and Mans-
ke, 2009: 193).

Dayanıklılık özelliğinin tespiti: Yo-Yo 1 Ara-
lıklı Toparlanma Testi (YOYO IRT1) kulla-
nımıştır.  2 x 20 m lik bir alanda başlangıç, 
dönüş ve bitiş çizgileri arasında 10 kmh koşu 
hızıyla başlayan sinyal cihazından gelen 
sinyal sesine göre de koşu hızının kademeli 
olarak arttığı tekrarlı koşulardan oluşan bir 
dayanıklılık testidir. Her 40 m’lik koşu son-
rasında 10’ar saniyelik, 2x5m’den oluşan ak-
tif toparlanma alanı bulunmaktadır. 10 km/s 
hızda başlayan test, kişi tükenme noktasına 
gelene kadar veya ardı ardına üç sinyal sesi-
ni kaçırması durumunda sonlandırılmaktadır 
(Krustrup et al., 2003:697-705;  Banksbo, 
2008:37-51).

Fonksiyonel hareket değerlendirilmesi tespi-
ti: 7 hareket testi ve 3 kontrol testinden oluş-
maktadır.

Hareket Testleri; Deep Squat, Hurdle Step, 
In-line lunge, Shoulder mobility, Active Stra-
ight Leg Raise, Trunk Stability Push Up, Ro-
tary Stability, 

Kontrol testleri; Impingement Clearing Test, 
Press-Up Clearing Test, Posterior Rocking 
Clearing Test. (Cook et al., 2014:396-404).

Sporculara 0-3 arasında puan verilmiş, 3 de-
nemenin ardından en yüksek skor kaydedil-
miştir. Sporculara 0-3 arasında puan verilmiş, 
3 denemenin ardından en yüksek skor kayde-
dilmiştir. Hareket analizinde Toplam puan, 
bireysel skorlar ve asimetriler incelenmiştir.

Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 21.0 
programı ile yapılmış, sporcuların oynadıkla-
rı lige göre karşılaştırmalarda Mann Whitney 
U testi uygulanmış, performans ve FMS bile-
şenlerinin müsabaka verileri ile ilişkisi Pear-
son korelasyon analizi ile gerçekleştirilmiştir.

Performans ve FMS ölçümleri sezon öncesi 
alınırken, Müsabakaya ilişkin veriler 2016-
2017 sezonunu içermiştir.
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BULGULAR

Tablo 1. Basketbolcuların Lig Seviyelerine Göre Ortalama ve Standart Sapmaları

Parametreler Lig Seviyesi N Ortalama STD

Yaş (yıl)
Süper Lig 16 28,88 5,89

1. Lig 20 29,25 4,91

Boy (cm)
Süper Lig 15 182,93 7,21

1. Lig 14 178,71 7,84

Sürat 10 m.(sn.)
Süper Lig 16 2,00 0,08

1. Lig 10 2,03 0,09

Sürat 20 m.(sn.)
Süper Lig 16 3,48 0,15

1. Lig 21 3,53 0,12

Çeviklik (sn.)
Süper Lig 7 5,24 0,25

1. Lig 21 5,34 0,23

Serbest Dikey Sıçrama (cm.)
Süper Lig 15 35,01 4,34

1. Lig 21 31,85 2,82

El Belde Dikey Sıçrama (cm.)
Süper Lig 14 28,00 3,96

1. Lig 10 26,81 3,77

Sağ Ayak Sıçrama (cm.)
Süper Lig 14 14,36 2,69

1. Lig 20 13,17 2,35
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Sol Ayak Sıçrama (cm.)
Süper Lig 14 15,21 2,60

1. Lig 20 13,66 2,46

Dayanıklılık (m.)
Süper Lig 15 938,67 232,68

1. Lig 21 908,57 248,24

Tablo 1’ de basketbolcuların performans 
özellikleri liglere göre incelendiğinde süper 
lig sporcularının 10m. Sürat ortalaması 2,00 
sn., 1. Lig ortalaması 2,03 sn.,  20m sürat sü-
per lig 3,48 sn., 1. Lig ortalaması 3,53 sn., 
çeviklik süper lig 5,24 sn., 1. Lig ortalama-
sı5,34 sn., süper lig serbest dikey sıçrama 
35,01 cm., 1. Lig ortalaması 31,85 cm., süper 

lig eller belde sıçrama 28 cm., 1. Lig ortala-
ması 26,81 cm., süper lig sağ ayak sıçrama 
14,36 cm., 1. Lig ortalaması13,17 cm., süper 
lig sol ayak sıçrama 15,21 cm. 1. Lig ortala-
ması 13,66 ve dayanıklılık ortalaması süper 
lig için 938,67 m. İken, 1. Lig için 908,57 m. 
olarak tespit edilmiştir.

Tablo 2. Lig Seviyelerine Göre FMS Değerlendirmelerin Ortalama ve Standart  
Sapmaları

Parametreler Lig seviyesi N Ortalama STD

Deep Squat (puan)
Süper Lig 15 1,27 ,458

1. Lig 21 1,29 ,561

Hurdle (puan)
Süper Lig 15 1,80 ,561

1. Lig 21 1,95 ,384

Lunge (puan)
Süper Lig 15 2,07 ,458

1. Lig 21 2,19 ,602
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Shoulder mobility (puan)
Süper Lig 15 2,80 ,414

1. Lig 21 2,52 ,602

Legraise  (puan)
Süper Lig 15 2,40 ,632

1. Lig 21 2,67 ,658

Stability Push Up (puan)
Süper Lig 15 1,53 ,516

1. Lig 21 1,81 ,750

Rotary Stability (puan)
Süper Lig 15 1,93 ,258

1. Lig 21 2,00 ,000

Toplam FMS (puan)
Süper Lig 15 13,80 1,740

1. Lig 21 14,43 2,111

Tablo 2’ de basketbolcuların FMS özellikleri 
liglere göre incelendiğinde süper lig sporcu-
larının squat ortalaması 1,27 puan iken 1. Lig 
ortalaması 1,29 puan, hurdle süper lig 1,80 
ortalamaya sahip iken, 1. Lig 1,95 puan orta-
lamaya sahiptir. Lunge parametresinde süper 
lig sporcuları 2,07 ortalamaya sahipken, 1. 
Lig oyuncuları 2,19 puan ortalamaya sahiptir. 

Shoulder mobility süper lig 2,80 iken 1. Lig 
2,52 ortalamaya, legraise süper lig 2,40 puan 
ortalamaya sahip iken, 1. Lig 2,67 ortalama-
ya sahiptir. Pushup ortalaması süper lig için 
1,53 iken, 1. Lig ortalaması 1,81 dir. Rotary 
ortalama süper lig 1,93 iken, 1. Lig 2,00 dır. 
Toplam FMS ortalaması Süper lig için 13,80 
iken, 1. Lig için 14,43 tür.
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Tablo 3. Müsabakaya Özgü İstatistiklerin Ortalama ve Standart Sapmaları

Parametreler n Ortalama STD

Maç Sayısı (sayı) 30,00 25,13 16,25

Süre (dk) 30,00 19,85 6,85

Sayı 30,00 6,64 3,77

Asist (Sayı) 30,00 2,06 1,25

Ribaunt (sayı) 30,00 3,33 2,20

Serbest Atış (%) 28,00 71,04 13,17

Tablo 3’ te müsabakaya özgü istatistikler 
incelendiğinde sporcuların sezon boyu orta-
lama 25,13 maç yaptığı, maç başı 19,85 dk. 

oynadığı, 6,64 sayı attığı, 2,06 asist yaptığı, 
3,33 ribaunt aldığı ve ortalama %71,04 ile 
serbest atışta başarı sağladığı görülmüştür.

Tablo 4. Lig Seviyesine Göre Performans ve FMS Sonuçlarının Karşılaştırması

Parametreler lig n Mean 
Rank

Sum of  
Ranks

Mann-Whitney 
U Z p

Sürat 10 m.(sn.)
Süper Lig 16 12,38 198,00

62,000 -,949 ,343
1. Lig 10 15,30 153,00

Sürat 20 m.(sn.)
Süper Lig 16 16,47 263,50

127,500 -1,242 ,214
1. Lig 21 20,93 439,50

Çeviklik (sn.)
Süper Lig 7 12,29 86,00

58,000 -,822 ,411
1. Lig 21 15,24 320,00
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Serbest Dikey Sıçrama 
(cm.)

Süper Lig 15 22,90 343,50
91,500 -2,118 ,034

1. Lig 21 15,36 322,50

El Belde Dikey Sıçrama 
(cm.)

Süper Lig 14 13,39 187,50
57,500 -,732 ,464

1. Lig 10 11,25 112,50

Sağ Ayak Sıçrama (cm.)
Süper Lig 14 19,54 273,50

111,500 -,998 ,318
1. Lig 20 16,08 321,50

Sol Ayak Sıçrama (cm.)
Süper Lig 14 21,29 298,00

87,000 -1,855 ,064
1. Lig 20 14,85 297,00

Dayanıklılık (m.)
Süper Lig 15 19,13 287,00

148,000 -,306 ,760
1. Lig 21 18,05 379,00

Deep Squat (puan)
Süper Lig 15 18,17 272,50

152,500 -,195 ,845
1. Lig 21 18,74 393,50

Hurdle (puan)
Süper Lig 15 16,97 254,50

134,500 -1,018 ,308
1. Lig 21 19,60 411,50

Lunge (puan)
Süper Lig 15 17,27 259,00

139,000 -,734 ,463
1. Lig 21 19,38 407,00

Shoulder mobility 
(puan)

Süper Lig 15 21,00 315,00
120,000 -1,464 ,143

1. Lig 21 16,71 351,00
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Legraise  (puan)
Süper Lig 15 15,77 236,50

116,500 -1,553 ,120
1. Lig 21 20,45 429,50

Stability Push Up 
(puan)

Süper Lig 15 16,53 248,00
128,000 -1,044 ,296

1. Lig 21 19,90 418,00

Rotary Stability (puan)
Süper Lig 15 17,80 267,00

147,000 -1,183 ,237
1. Lig 21 19,00 399,00

Toplam FMS (puan)
Süper Lig 15 16,60 249,00

129,000 -,952 ,341
1. Lig 21 19,86 417,00

Tablo 4’ te Dikey sıçrama parametresi ligler 
arası karşılaştırmada süper lig seviyesi spor-

cular lehine farklı bulunurken (p<0,05), diğer 
parametrelerde farklılık yoktur (p>0,05).

Tablo 5. FMS ve Performans Özelliklerin Müsabakaya Verileriyle İlişkisi 

Parametreler Maç Sayısı Süre Sayı Asist ribaunt Serbest Atış

Sürat 10 m.(sn.)
r -,116 -,161 -,126 -,082 ,100 ,039

p ,626 ,499 ,596 ,731 ,676 ,878

Sürat 20 m.(sn.)
r -,217 -,242 -,126 -,048 -,017 ,062

p ,250 ,198 ,507 ,803 ,931 ,753

Çeviklik (sn.)
r ,315 -,049 ,080 -,136 ,510* -,133

p ,154 ,828 ,724 ,547 ,015 ,577
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Serbest Dikey
r ,187 ,373* ,370* ,106 ,232 ,066

p ,332 ,046 ,048 ,584 ,226 ,744

El Belde Dikey
r ,241 ,530* ,616** ,357 ,352 ,246

p ,336 ,024 ,006 ,146 ,151 ,358

Sağ Ayak Sıçrama
r ,312 ,473* ,430* ,327 ,362 ,051

p ,113 ,013 ,025 ,096 ,064 ,807

Sol Ayak Sıçrama
r ,065 ,321 ,366 ,447* ,175 ,117

p ,748 ,102 ,061 ,019 ,382 ,578

Dayanıklılık
r -,131 ,083 ,121 ,338 -,050 ,366

p ,498 ,668 ,533 ,073 ,796 ,060

Deep Squat
r ,099 -,256 -,421* -,263 -,298 -,092

p ,609 ,181 ,023 ,168 ,116 ,648

Hurdle
r -,366 -,303 -,301 -,024 -,230 ,002

p ,051 ,110 ,113 ,900 ,231 ,993

Lunge
r -,191 -,220 -,283 -,158 -,285 -,084

p ,321 ,251 ,137 ,412 ,134 ,678

Shoulder mobility
r -,231 -,089 -,178 ,228 -,470* ,190

p ,228 ,645 ,355 ,234 ,010 ,342
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Legraise
r -,272 -,294 -,293 -,027 -,342 -,028

p ,154 ,121 ,123 ,891 ,070 ,890

Stability Push Up
r ,071 -,091 -,198 ,255 -,317 ,200

p ,714 ,640 ,304 ,181 ,094 ,316

Rotary Stability
r -,145 -,238 -,221 -,059 -,176 -,280

p ,454 ,214 ,249 ,761 ,360 ,157

Toplam FMS
r -,240 -,352 -,467* ,021 -,550** ,037

p ,210 ,061 ,011 ,914 ,002 ,855

Asimetri Toplamı
r ,407* ,328 ,403* ,187 ,428* ,230

p ,028 ,083 ,030 ,332 ,020 ,248

Tablo 5’ te FMS ve performans özelliklerin 
müsabakaya verileriyle ilişkisi incelendiğin-
de toplam FMS skoru ve Asimetri sayısı maç 
verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Oyna-
ma süresi ve atılan sayı, serbest sıçrama, eller 
belde sıçrama ve sağ ayak sıçrama ile pozitif 
ilişkili iken, sol ayak sıçraması iyi olanların 
daha fazla asist yaptığı görülmüştür. Toplam 
FMS skoru ve asimetriler toplamının sayı ve 
ribaunt özelliği ile negatif ilişkili olduğu, Asi-
metriler toplamının maç oynama sayısıyla da 
negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma Türkiye Basketbol Kadınlar süper 
ligi ve 1. Liginden toplam 36 sporcu ile ger-
çekleştirilmiştir. Basketbol 1. Ligdeki takım-
ların hedeflerinden biri ligi üst sırada tamam-
layarak süper lige çıkmak, süper lig takımla-
rında ise şampiyon yada üst sıralarda tamam-
layarak uluslararası seviyede şampiyonlara 
katılmaktır. Çalışmada sporcuların atletik 
performans ve hareket analizi değerlendir-
meleri lig seviyelerine göre karşılaştırılmış, 
bu değerler müsabakaya ait istatistiklerle 
ilişkilendirilmiştir. Çalışma Çalışmada bas-
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ketbolcuların performans ve FMS sonuçları 
seviyesine göre benzer olduğu söylenebilir. 
Sadece süper lig seviyesinde oynayan basket-
bolcuların dikey sıçramaları 1. Lig sporcula-
rına göre daha iyidir (p<0,05). Diğer tüm per-
formans ve hareket değerlendirme sonuçları 
benzer bulunmuştur (p>0,05). Sporcuların 
FMS skorları kendi içinde incelendiğinde in-
celendiğinde süper lig basketbolcuların Deep 
Squat, Hurdle, Stability Push Up, Rotary 
Stability parametrelerinde skor ortalaması 2 
puanın altında kalmıştır. Toplam FMS puan 
ortalaması da 14 puanın altında (13,80 puan) 
kalmıştır. FMS skorlarının 2 puanın altında 
olması, ölçüm toplamının 14 puanın altında 
kalması ve sağ ve sol vücut tarafında asimetri 
olması yaralanma riski oranını artırmaktadır 
(Chorba, 2010: 47-54). Bu durum bize bas-
ketbolcuların yaralanma risk oranının yüksek 
olduğunu göstermiştir. 1. Lig seviyesi basket-
bolcular incelendiğinde toplam skorlarının 
14 puanın üzerinde (14,43 puan) olduğu gö-
rülmüştür. 

FMS ve performans özelliklerin müsabaka-
ya verileriyle ilişkisi incelendiğinde toplam 
FMS skoru ve Asimetri sayısı maç verimli-
liğini olumsuz etkilemektedir. Oynama süre-
si ve atılan sayı Serbest sıçrama, eller belde 
sıçrama ve sağ ayak sıçrama ile pozitif ilişki-
li iken, sol ayak sıçraması iyi olanların daha 
fazla asist yaptığı görülmüştür. Toplam FMS 

skoru ve asimetriler toplamının, basket sayısı 
ve ribaunt özelliği ile negatif ilişkili olduğu, 
Asimetriler toplamının maç oynama sayısıy-
la da negatif ilişkili olduğu tespit edilmiş-
tir. Basketbol branşı çok düşük koşulardan, 
maksimal sprint koşularına değişkenlerin çok 
fazla olduğu bir spordur. Her 2 saniyede bir 
oyuncunun hareketinin değiştiği bu sporda 
en önemli hareketlerden biriside sıçramadır 
(Conte et al., 2015:144-150). Çalışmada sıç-
rama özelliğinin oyun verimliğine katkısı, li-
teratür ile uyuşmaktadır.

Çalışmalar özellikle ribaunt parametresinin 
basketbolda kazanıp kaybetmede etken oldu-
ğunu belirtmektedir (Gomes, 2008:451-456). 
Bu durum çalışma bulgularımızda çelişkiye 
yol açmaktadır. Araştırmamızda ribaunt özel-
liği iyi olan sporcuların FMS toplam puanın 
düşük olduğu, asimetri sayının fazla olduğu 
ve shoulder mobility parametresinden daha 
az puan aldığı görülmektedir. Bunun nedeni 
Süper lig basketbolcularının daha elit sporcu 
olmalarına karşın daha düşük FMS skorlarına 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bas-
ketbol oyuncularının korektif egzersizlere 
gerekli önemi göstermemesinden kaynaklan-
dığı düşüncesindeyiz. 

SONUÇ

Sonuç olarak atletik performans özellikleri 
iyi olan sporcuların müsabaka verimliliği de 
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iyi iken, aynı durum hareket değerlendirmesi 
için geçerli değildir. Elit kadın basketbolcu-
larda oyun verimliliği yüksek olan sporcu-
ların daha düşük FMS skorları ve daha fazla 
asimetrilere maruz kaldığı görülmektedir.

Fonksiyonel hareket değerlendirmeleri ya-
ralanma riskinin tespiti ve sonuçlarına göre 
düzeltici egzersiz programları çıkarılan bir 
yöntemdir. Antrenörler daha çok performans 
uygulamalarına yönelirken, hareket değerlen-
dirmelerini ve düzeltici egzersizlere gerekli 
önemi göstermelidirler. Sporcuların patern-
lerini iyileştirmeleri hem oyun verimliliğini 
hem de atletik performanslarını artıracaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to analyze the effect of athletic performance and FMS on com-
petition statistics on elite level female basketball players. Method: The study was applied to 
a total of 36 athletes in two super leagues and 2 League 1 female basketball players in Turkey 
Basketball Federation.  Age, height, vertical jump, 10-20m. speed, endurance, agility and FMS 
components, the number of matches, number of points, assists, rebounds and free throw per-
centages of the competition parameters were examined. Age, height, vertical jumping, 10-20m. 
speed, endurance, agility, and FMS components and the number of matches, number of points, 
assists, rebounds and free throw percentages of the competition parameters were examined 
in the study. In our study, we used the New Test-Powertimer 300 test system (Enoksen et al., 
2009: 77-84) as the photocell system, the jumping mate (Smart Jump, Fusion Sport, Australia) 
for detecting the vertical jump feature, plastic funnel, height meter, and steel meter are used. 
Functional movement evaluation was performed with FMS kit. The age and height of the ath-
letes were determined by classical methods. FMS tests were applied before warming and after 
20 minutes of steady-state coordination, field tests were performed. Vertical jump tests in the 
order, 5-10-20m. speed, agility and endurance tests were applied. Five-minutes rest between 
tests were given. Measuring the vertical jumper: Vertical Jumper Test: The measurements were 
made using jumping mats. right and left foot vertical jump tests were performed twice while 
the hands are free, hands in the waist, the best results were recorded. (Zorba, 1999: 88). Deter-
mination of Sprint: The athlete starts the test with the start command 50 cm behind the starting 
photocell. The measurements are made with photocells located at 5 and 10 meters of the 20 m 
running distance. Measurements are taken twice and the better score is recorded. Determination 
of Agility: This test was conducted with Pro Agility test. Photoelectric chronometer (Newtest 
Powertimer 300) was used in the measurement. In the test where a single photocell door was 
used, a child went to the right, then to the left and back to the starting point from the midpoint 
of the 10-meter area, and ended the test. The same procedure was repeated by starting to the left 
first, the best value was recorded in seconds. Determination of Endurance: It is measured with 
The Yo-Yo 1 Intermittent Recovery Test Level 1 (YOY IRT1).  It is an endurance test which 
consists repetitive runs in which run pace increases according to signal beeps coming from the 
signal device, start with 10km/h pace within 2x20 meters start, return and finish lines. After 
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every 40 m of running, there is an active recovery area of 2x5m for 10 seconds. Starting at 10 
km / h, the test is terminated if the participant misses three signal beep or until the participant’s 
exhaustion point (Krustrup ve ark., 2003:697-705).  Determination of functional movement 
evaluation consists of 7 movement tests and 3 control tests. Movement Tests; Deep Squat, 
Hurdle Step, In-line lunge, Shoulder mobility, Active Straight Leg Raise, Trunk Stability Push 
Up, Rotary Stability. Control tests; Impingement Clearing Test, Press-Up Clearing Test, Pos-
terior Rocking Clearing Test. (Cook et al., 2014: 396-404). The athletes were scored between 
0-3 and the highest score was recorded after 3 attempts. The athletes were scored between 0-3 
and the highest score was recorded after 3 attempts. The total score, individual scores, and asy-
mmetry were examined in the movement analysis. Statistical analysis of the study was perfor-
med with the SPSS 21.0 program. The Mann Whitney U test was applied to the comparisons in 
which leagues the athletes play. The performance and correlation of the FMS components with 
the competition data were analyzed by Pearson correlation analysis. While the performance 
and FMS measurements were taken before the season, the data for the competition included the 
2016-2017 season. Findings: When the performance characteristics of the basketball players 
are examined according to the league, the values which have been found as follows: the athletes 
of the super league 10m. Speed average is 2,00 sec., League 1 average is 2.03 sec., 20m speed 
super league 3.48 sec., League 1 average is 3.53 sec., Agility super league is5.24 sec., League 1 
average is 5. 34 sec., Super league free vertical jump is 35.01 cm., league 1 average 31,85 cm., 
Super league jump while the hands in the waist is 28 cm., league 1 average is 26.81 cm., Super 
league right foot jump is 14.36 cm., League 1 average is 13.17 cm., Super league left foot jum-
ping is 15.21 cm., League 1 average is 13.66 and while, 908.57 m for the League 1, endurance 
average is 938.67 m for super league. In Table 2, when the FMS characteristics of the basketball 
players are examined according to the leagues, the squat average of the athletes of the super 
league is 1.27 points while the league 1 average is 1.29 points, the hurdle super league have 
1.80 average, and the league 1 has 1.95 points average. In the Lunge parameter, the super league 
athletes have an average of 2.07, while the league 1 averages have an average of 2.19 points. 
Shoulder mobility is 2.80 while League 1 has 2.52 average, leg raise of super league athletes 
is 2.40 average, League 1 is 2.67 average. The push-up average is 1.53 for the super league, 
while the league 1 average is 1.81. While the average of the delay in super league athletes 1.93, 
League 1 is 2.00. The total FMS average is 13.80 for Super League, 14.43 for league 1. When 
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the statistics of the competition are examined, it is seen that the athletes have averaged 25.13 
games per season, 19.85 minutes per game, 6.64 points, 2.06 assists, 3.33 rebounds and 71.04% 
free-throw average. In Table 4, Vertical jump parameters were found to be different in favor of 
super league level athletes (p <0.05) and no difference was found in other parameters (p> 0.05). 
When the relationship between FMS and performance characteristics is analyzed, the total FMS 
score and the number of asymmetries affect the matching efficiency negatively. Playing time 
and number of free-throws was found to be positively associated with the free jump, jump whi-
le the hands are in the waist, and right foot jump; while those with good left foot jump is seen 
to have more assists. It was found that the total FMS score and the sum of asymmetries were 
negatively related to the number and rebound characteristics and that the sum of asymmetries 
was negatively related to the number of matches played. Results: As a result, it can be said that 
the performance scores of the athletes with good performance characteristics are higher than 
the competition efficiency, whereas the scores of the movement analysis are negatively related 
to the competition efficiency.
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BAĞIL YAŞ ETKİSİNİN MOTORİK PERFORMANSA OLAN ETKİSİNE 
GÖRE GENÇ BASKETBOLCULARIN TAKIMA SEÇİLME DURUMLARI1

THE STATUS OF SELECTION OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS 
IN A TEAM ACCORDING TO THE IMPACT OF THE RELATIVE AGE 

EFFECT ON MOTORIC PERFORMANCE
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı genç basketbolcuların takıma 
seçiminde Bağıl Yaş Etkisinin motorik performanslarına olan et-
kisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmanın denek grubunu bas-
ketbol takımında yer alan 15 yaşında 20 sağlıklı erkek basketbolcu 
oluşturmaktadır. Bu sporcular doğum aylarına göre iki ayrı gruba 
ayrılmıştır. Ocak ve Haziran ayları arasında doğan 10 sporcu birin-
ci grubumuzu oluştururken, Temmuz ve Aralık aylarında doğan 10 
sporcuda ikinci grubumuzu oluşturmaktadır. Her iki gruptaki bas-
ketbolcuların verilerini toplayabilmek için dikey sıçrama, durarak 
uzun atlama, 10 m. ve 20 metre sürat koşuları ve otur-eriş esneklik 
testleri uygulanmıştır. Bulgular: Verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediği Shapiro-Wilk testi ile analiz edilmiş ve normal da-
ğılım gösterdiği anlaşılmıştır (p<0,05).  Verilerin analizinde Spor-
cuların boy, yaş ve ağırlıklarının ortalamalarını belirleyebilmek 
için betimsel istatistikler ve bağımsız t testinden faydalanılmıştır.  
Yılın ilk yarısında doğan (birinci grup) basketbolcuların yapılan 
test sonuçlarındaki ortalama değerleri yılın ikinci yarısında doğan 
(ikinci grup) basketbolculara göre daha iyi sonuçlar vermiştir 
(p<0,05). Gruplar arasında yapılan otur-eriş esneklik testinde ise 
yılın ikinci yarısında doğan sporcuların yılın ilk yarısında doğan 
sporculara göre daha iyi sonuç çıkarmalarına rağmen istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç: Sonuç 
olarak, ergenlik dönemindeki sporcularda fizyolojik ve fiziksel 
parametrelerin erken olgunluk göstermesi ve dolayısıyla daha 
gelişmiş motorik performans BYE’ni ortaya çıkarmaktadır ve ba-
şarılı basketbol oyuncularının seçiminde önemli rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bağıl Yaş Etkisi, Basketbol, Fiziksel Gelişim

Abstract: Aim: The aim of this study is to investigate the status 
of selection of young basketball players in a team according to 
the impact of the Relative Age Effect on motoric performance. 
Method: The experimental group of the study consisted of twenty 
fifteen-year-old healthy male basketball players. The study sample 
was categorized into two groups based on birth month. The first 
group included 10 players born between January and June, and 
the second group consisted of 10 players who were born between 
July and December. The descriptive analysis method was used to 
determine the height, age and weight averages of the participants. 
With the aim of collecting data from both groups, vertical takeoff, 
steady long jumping, 10 and 20 meter sprints and sit-reach tests 
were applied. Results: Whether the data displayed a normal dist-
ribution was checked using the Shapiro-Wilk test, and following 
the analysis, a normal distribution was revealed (p<0.05). Then, 
an independent t test was applied. The average values of the 
basketball players born in the first half of the year (the 1st group) 
were seen to be better than those born in the second half of the 
year (p<0.05). Although the results of the sit & reach tests were in 
favor of the second group, these differences were not statistically 
significant (p>0.05). Conclusion: Consequently, early maturity of 
physiological and physical parameters, thus, the enhanced motoric 
performance of the adolescent athletes gives RAE, and it plays an 
important role in selecting successful basketball players.

 Key Words: Relative Age Effect, Basketball, Physical Develop-
ment
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GİRİŞ

Çocukların gelişimlerinin en hızlı olduğu er-
genlik dönemi, aynı zamanda çocukluk dö-
nemi ile yetişkinlik dönemi arasında geçiş 
sürecidir. Ergenliğin ilk ve ikinci senelerin-
de yıllık büyüme 8 ve 12 cm arasında değiş-
mektedir. Ergenlerde, 11-16 yaşları arasında 
herhangi bir yaş diliminde görülebilen ve ge-
nellikle 2-3 yıl süren, bu büyüme hızlanma-
sına Büyüme Atağı denilmektedir (Malina et 
al., 2013: 783-802). Ergenlik öncesi büyüme 
atağı; boy uzaması, kilo artışı ve görünümün 
değişmesine neden olmaktadır. Puberte döne-
minde özellikle erkeklerde 13 yaş civarında 
androjen salgısında artma ile birlikte motorik 
özellikler olan kuvvet, dayanıklılık ve sürat 
gibi özelliklerin antrenmanlarla birlikte geli-
şim göstermesi hızlanarak artmaktadır (İşle-
ğen ve diğ., 1989: 9-15). 

Özellikle ergenlik döneminde kronolojik yaş-
ları aynı olan fakat yılın ilk aylarında doğan 
çocukların yılın son aylarına doğru doğan ço-
cuklara oranla motorik özelliklerinin ve ant-
ropometrik gelişimlerinin daha ileri olduğu 
yapılan çalışmalarda ve bilimsel toplantılar-
da da dile getirilmiştir (Grondin et al., 1984: 
97-103; Delorme et al., 2009: 235-242). Bas-
ketbola erken yaşta başlayan çocuklarda top 
hakimiyeti, topsuz hareket kabiliyeti, pas ver-
me ve sıçrama kabiliyeti gibi bu tür basketbol 

becerileri daha hızlı gelişim göstermektedir 
(Addona and Yates, 2010: 1-17). Bir örnek-
le devam edecek olursak, aynı yıl içerisinde 
doğmuş ve ergenlik döneminde olan erkek 
çocuklar birlikte antrenman yapmaktadırlar. 
Birebir rekabet sırasında yılın son aylarında 
doğmuş olan çocuğun yılın ilk aylarında do-
ğan çocuğa göre bilişsel özellikleri, motorik 
özellikleri ve algı kapasiteleri daha dominant 
olacaktır ve oyun yılın ilk aylarında doğumlu 
olan çocuğun lehinde sonuçlanacaktır. Örnek-
te anlatılan durumdan yola çıkarak belirli bir 
yılın ilk aylarında doğmuş olmasıyla birlikte 
henüz gelişim sürecini tamamlamamış çocuk-
ların fiziksel, bilişsel ve motorik gelişim dü-
zeylerinin yılın son aylarında doğmuş çocuk-
lara oranla daha fazla gelişmiş olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  Bu gelişimin getirmiş olduğu 
avantajın olumlu etkilerine Bağıl Yaş Etkisi 
(BYE) denilmektedir (Barnsley et al., 1992: 
77-86; Vučković et al., 2013 :113-119). BYE 
terimini ilk keşfeden Grondin ve ark. 1982-
1983 sezonunda oynayan Kanadalı Amerikan 
Profesyonel Buz Hokey takımında çalışma 
yapmışlardır. Sezon boyunca sporcuların do-
ğum tarihlerine bakıldığında %32’ si Ocak-
Mart aylarında yılın ilk çeyreğinde doğmuş 
sporculardan oluşurken, %16.2’ sinin yılın 
son çeyreği olan Ekim ve Aralık aylarında do-
ğumlu sporculardan oluştuğu görülmektedir. 
Yılın ilk çeyreğinde doğan sporcuların yılın 
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son çeyreğinde doğan sporcular oranla daha 
fazla olması Kanadalı genç hokey liginde Ba-
ğıl Yaş Etkisi’ nin varlığını güçlü  bir şekilde 
hissettirmiştir (Grondin et al., 1984: 97-103). 
BYE’nin varlığının keşfinden sonra günümü-
ze kadar pek çok çalışma yapılmıştır (Nakata 
and Sakamoto, 2011: 570-574; Massa et al., 
2014: 399-405; Baxter-Jones, 1995: 59-64; 
Simmos and Paull, 2001: 677-686). Litera-
tür taramalarının sonucunda elde edilen BYE 
ile ilgili çalışmalar göz önünde alınarak bu 
çalışma yapılmıştır. Çalışmamızın amacı bu 
durumu dikkate alarak genç basketbolcuların 
takıma seçiminde bağıl yaş etkisinin motorik 
performansa olan etkisinin araştırılmasıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmamızın denek grubunu özel bir spor 
kulübünün basketbol takımında yer alan 20 
sağlıklı erkek basketbol oyuncusu oluştur-
maktadır. Boy uzunlukları ortalaması 179,10 
cm, vücut ağırlıkları ortalaması 71,85 kg’dır. 
Çalışmamızla ilgili gerekli bilgi verildikten 
sonra sporcular çalışmamıza gönüllü olarak 
katılmıştır.

Çalışma grubunun oluşturulmasında özellik-
le yılın ilk 6 ayında ve son 6 ayında doğmuş 
olan sporcular tercih edilmiştir. Çalışmaya 
katılan sporcular test öncesinde yıl içerisinde 
doğdukları aylara göre 2 gruba ayrılmıştır ve 
her grubu 10 sağlıklı erkek basketbolcu oluş-

turmaktadır. Ölçümler ve testler 2 günlük sü-
rede uygulanmıştır. Testler her iki grup için-
de 9:00-12:00 saatleri arasında ve sporcular 
hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra yapılmıştır.  
Birinci gün yılın ilk yarısında doğan sporcu-
ların ölçümleri alınmış ve belirlenen testlere 
sporcular tabii tutulmuştur.  İkinci gün yılın 
ikinci yarısında doğan sporcuların ölçümleri 
alınıp testler uygulanmıştır. Sporcuların kişi-
sel bilgileri kayıt altına alındıktan sonra boy 
ve vücut ağırlıkları ölçülmüş ardından saha 
çalışmalarına geçilmiştir. Testler uygulanma-
ya başlamadan önce denekler 15 dakika düz 
koşu şeklinde ve 5 dakikada stretching ha-
reketleri ile ısınmaları sağlanmıştır. Fiziksel 
özelliklerinin tespiti için; dikey sıçrama tes-
ti, durarak uzun atlama testi, 10 m. ve 20 m. 
sürat koşuları testi, otur-eriş testleri uygulan-
mıştır. Testlerden 24 saat öncesinde sporcu-
lardan kafein, alkol ya da ergojenik maddeler 
kullanmamaları ve spor yapmamaları isten-
miştir.

Durarak uzun atlama testinde sporcular ayak-
ları bitişik ve ayak parmak uçları sıçrama 
çizgisinin gerisinde olacak şekilde durduktan 
sonra dizler bükülerek kolların ikisi de geriye 
doğru savrularak mümkün olduğu kadar uza-
ğa atlamaları ve iki ayak bitişik olarak geriye 
veya ileriye düşmeden ayakta durmaları is-
tenmiştir. Test 3 defa tekrar edildikten sonra 
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sporcuların yaptıkları en iyi sıçrama değeri 
kayıt edilmiştir.

Dikey sıçrama testinin uygulanmasında spor-
cular duvar kenarında ayaklarını kaldırılma-
dan el ile uzandıkları en yüksek nokta işaret-
lenmiştir. Daha sonra duvara paralel olarak 
sıçrayabildiği en yüksek noktaya kadar sıçra-
mışlardır. Üç denemenin ardından uzanma ve 
sıçrama mesafeleri arasındaki fark hesaplan-
mış ve en iyi sonuç olarak kayıt edilmiştir. 

10 m. ve 20 m. sürat testi için sporcular test 
öncesi yapılan aktiviteye paralel şiddette 10-
15 dakika aktif ısındırıldıktan sonra basket-
bol sahasında 0-20 m arasına kurulan New 
Test marka fotoselli kronometre ve bilgisayar 
yardımı ile sporcuların bu mesafeyi koşma 
süreleri ölçülmüştür. Üç denemeden en iyisi 
saniye cinsinden kayıt edilmiştir.

Otur–Eriş esneklik testinde sporcular otur-
eriş tahtasına ayak tabanlarını dayadıktan 
sonra dizlerini ekstansiyon pozisyonda tut-
maya çalışmışlardır. Uzanabildikleri en uzak 

nokta belirlenmiş ve 1-2 sn. bu şekilde kal-
maları sağlanmıştır. Test 2 kere tekrarlandık-
tan sonra en iyi çıkan sonuç test sonucu ola-
rak kayıt edilmiştir.

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel 
analizler SPSS 20 paket programı ile değer-
lendirilmiştir. Verilerin normal dağılım göste-
rip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile analiz 
edildi ve normal dağılım gösterdiği anlaşıl-
mıştır (p<0,05).  Verilerin analizinde Sporcu-
ların boy, yaş ve ağırlıklarının ortalamalarını 
belirleyebilmek için betimsel istatistikler ve 
bağımsız t testinden faydalanılmıştır.

BULGULAR 

Aynı yıl içerisinde farklı aylarda doğmuş olan 
20 sağlıklı genç basketbol oyuncularının ta-
kıma seçilmesinde BYE’ nin varlığını ortaya 
koymak amacı ile gerçekleştirdiğimiz çalış-
mada katılımcıların antropometrik özellikleri 
ve fiziksel test ölçümlerini almak için kullan-
dığımız testlerin istatistiksel sonuçları sıra-
sıyla tablolar halinde aşağıda sunulmaktadır.
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Tablo 1. Katılımcıların Yaş, Boy ve Vücut Ağırlık Ortalamaları

Grup Yaş Ortalaması Boy Ortalaması Vücut ağırlık ortalamaları

1 15,04±3,27 175.00 ±6.50                                                71,80±3.45

2 15,31±2,39 179,00±7.45       75,50±2.30

Grup 1: Yılın İlk 6 Ayı İçerisinde Doğan 
Sporcular, Grup 2: Yılın Son 6 Ayı İçerisinde 
Doğan Sporcular

Yılın ilk 6 ayı içerisinde doğan sporcula-
rı incelediğimiz zaman yaş ortalamaları 
15,04±3,27 yıl iken, yılın son 6 ayı içeri-
sinde doğan sporcuların ise yaş ortalamaları 
15,31±2,39 yıl olarak görülmüştür. 1. grup 
kapsamına giren sporcuların boy ortalamaları 
ise 175,00±6,50 cm iken, 2. gruptaki sporcu-

ların boy ortalaması 179,00±7,45 cm olarak 
tespit edilmiştir. Vücut ağırlıklarının ortala-
malarına bakıldığında ise yılın ilk aylarında 
doğmuş sporcuların 71,80±3,45 kg iken, yılın 
son aylarına doğru doğmuş sporcuların vücut 
ağırlıkları ortalaması 75,50±2,30 kg olarak 
tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak yapılan 
incelemenin sonucunda yılın ilk yarısında do-
ğan sporcular ile ikinci yarısında doğan spor-
cuların antropometrik gelişim düzeylerinin 
birbirine yakın olduğu gözlenmiştir.  

Tablo 2: Katılımcılara Uygulanan Fiziksel Testler

Değişkenler Grup Ortalama±Standart 
Sapma t p

Dikey Sıçrama
1 2,12± 1,92 4,263 0.38*

2 1,95±1,95

Uzun Atlama
1 2,06±2,78 6,673 0.04*

2 1,39±4,21

10 metre
1 2,29 ±1,90 4,789 0.07*

2 1,84± 1,32
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20 metre
1 3,39±2,59 -5,726 0.03*

2 2,15±2.73

Otur-Eriş 
Esneklik Testi

1 12,38±2,84 8,213 0,69

2 16,23±1,78

Grup 1: Yılın İlk 6 Ayı İçerisinde Doğan 
Sporcular, Grup 2: Yılın Son 6 Ayı İçerisinde 
Doğan Sporcular

Sporculara uygulanan testlerden elde edilen 
verilerin istatistik analizlerinin sonucunda, 
çalışmaya katılan sporcuların doğum aylarına 
göre yapılan gruplar arasında; dikey sıçrama 
testi, durarak uzun atlama testi,  on metre ve 
yirmi metre sprint testleri arasında anlamlı 
farklılık görülmüştür. Yılın ilk yarısında do-
ğan (birinci grup) basketbolcuların yapılan 
test sonuçlarındaki ortalama değerleri yılın 
ikinci yarısında doğan (ikinci grup) basket-
bolculara göre daha iyi sonuçlar vermiştir 
(p<0,05). Gruplar arasında yapılan otur-eriş 
esneklik testinde ise istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmamasına rağmen orta-
lama puanlarına bakıldığında yılın ikinci ya-
rısında doğan sporcuların yılın ilk yarısında 
doğan sporculara göre otur eriş test sonuçları 
daha iyi çıkmıştır.

TARTIŞMA 

Yaptığımız çalışmada 15 yaşındaki genç er-
kek basketbol oyuncularının takıma seçilme-
lerinde BYE’ nin motorik performansa olan 
etkisi incelenmiştir. Analizlere bakıldığında 
yılın ilk yarısında doğan basketbol oyuncu-
ları ile yılın ikinci yarısında doğan basketbol 
oyuncularının doğum yılları, boy uzunlukları 
ve vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında çıkan 
değerler arasında çok fazla bir fark görül-
mediği, değerlerin birbiri ile yakın olduğu 
gözlenmiştir. Fakat, yılın ilk yarısında doğan 
basketbol oyuncuları ile yılın ikinci yarısında 
doğan basketbol oyuncularına uygulanan di-
key sıçrama testi, durarak uzun atlama testi,  
on metre ve yirmi metre sprint testlerinde ise 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu farklılık BYE olgusuna 
uyan bir sonuç olarak kabul edilebilmektedir. 
Yılın ilk yarısında doğmuş olan sporcuların 
yapılan fiziksel testlerden daha iyi sonuç çı-
karmalarının sebebi düşünüldüğünde, puberte 
dönemine nispeten daha erken girmelerinden 
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ötürü fiziksel gelişimleri,  motorik özellikleri, 
algı düzeyleri ve olgunluk seviyelerinin daha 
gelişmiş olmasından kaynaklanabileceği var-
sayılabilmektedir. Ayrıca testler sırasında 
sporcuların esnekliklerini ölçmek amacı ile 
uyguladığımız otur-eriş testinde ise istatis-
tiksel olarak anlamlı sonuç görülmemektedir. 
Bu durumun esnekliğin çocuklarda ve ergen-
lerde gelişimle birlikte azalma gösterdiğinden 
kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.  Çalış-
manın sonucu olarak, ergenlik döneminde ki 
sporcularda fizyolojik, sosyolojik ve motorik 
gelişimleri parametrelerinin erken olgunluk 
göstermesi BYE’ni ortaya çıkarmaktadır ve 
başarılı basketbol oyuncularının seçiminde 
önemli rol oynamaktadır. Literatürü ince-
lediğimizde BYE’ nin yılın ilk yarısında ve 
ikinci yarısında doğan çocukların motorik ve 
fizyolojik gelişimi üzerine etkisini inceleyen 
çalışma sonuçlarının çalışmamızla paralel 
özellikler göstermektedir. 

Baxter aynı kategoride yarışan iki sporcunun 
yılın ilk yarısında doğmuş olan sporcu ile 
yılın son yarısında doğmuş sporcu arasında 
mental açıdan birçok farklar olduğunu çalış-
masında savunmuştur (Baxter, 1995; 59-64).  
Torres-Unda ve ark. 13-14 yaş genç basketbol 
oyuncularının basketbol başarıları ile antro-
pometrik, fizyolojik ve olgunlaşma düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi incelemişler ve analizler 
sonucunda sporcuların uzun boylu oldukla-

rı ve kas kütlelerindeki yüzdelerin fazla ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaptıkları 
fizyolojik testler sonucunda elit oyuncuların 
atlama, dayanıklılık, hız ve çeviklik testlerin-
de daha iyi performans göstermişlerdir. Elde 
ettiği ölçümler sonucunda oyuncuların beceri 
düzeyleri ile sezon ortalaması ilişkili olarak 
çıkmıştır. Yılın ilk yarısında doğan sporcular 
ile erken olgunlaşma gösteren sporcuların elit 
takımına seçilen sporcular arasında üstünlük 
gösterdikleri bulunmuştur (Torres-Unda et. 
al., 2013: 196-203). Delorme ve Raspaud ça-
lışmalarında 7-18 yaş arasında değişen genç 
Fransız erkek ve kadın sporcuların boy uzun-
lukları ile BYE arasındaki bağlantıyı incele-
mişlerdir. Sonuçlar ergenlik döneminde olan 
sporcularda daha belirgin olmakla birlikte 
tüm yaş kategorilerinde istatistiksel olarak 
anlamlı sonuçlar vermiştir (Delorme and Ras-
paud, 2009: 235-242).  Gil yaptığı çalışmada 
14 ile 17 yaşları arasındaki futbol oyuncula-
rının antropometrik ve fizyolojik özelliklerini 
incelemişlerdir. Takıma seçilen sporcuların 
antropometrik özelliklerinin ilk yarıda doğan 
çocukların yılın 2. yarısında doğan çocuklara 
oranla daha fazla gelişim gösterdiğini belirt-
mişlerdir. Bununla birlikte daha uzun boylu, 
güçlü, zayıf, hızlı ve MaxVO2 değerlerinin 
daha iyi olduğu tespitine varılmıştır. Ayrı-
ca seçilen oyuncular arasında ki en yüksek 
yüzdelere sahip oyuncular yılın ilk yarısında 
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doğan sporculardan oluşmaktadır (Gil, 2007; 
25-32).   BYE ile ilgili yapılan daha birçok 
çalışmada yer alan genç futbol oyuncularının 
geneline bakıldığında da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Musch and Hay, 1999: 54-64; Hel-
sen et al., 2005: 629-636; Carling et al., 2009: 
3-9).

SONUÇ

Yaptığımız çalışmada belirtiğimiz temel nok-
ta yılın ilk aylarında doğan sporcuların erken 
fiziksel gelişim göstermesinden dolayı avan-
tajlara sahip olduğu ve genç basketbolcuların 
takıma seçilmesi sürecinde biyolojik olgun-
laşmanın önemli olduğudur. Aksi yönde yılın 
son aylarına doğru doğmuş olan sporcuların 
fiziksel olgunlaşmalarından dolayı antrenör-
leri tarafından olumsuz değerlendirildikleri 
düşünülmektedir. Ayrıca antrenörlerin yıl içe-
risinde ilk aylarda doğan ve fiziksel, fizyo-
lojik ve motorik özelliklerinin erken gelişim 
gösterdiği sporcuları seçtikleri de yapılan 
çalışmaların diğer bir sonucudur. Bağıl Yaş 
Etkisi’nin sporcular arasında getirmiş olduğu 
dezavantajları takım antrenörleri göz önün-
de bulundurarak sporcuların doğum ayları-
na göre gruplar oluşturulabilir. Oluşturulan 
gruplara uygun antrenman programları ve 
kişiye özel çalışma programları hazırlanabi-
lir. Çalışma sonucunun güvenirliği açısından 
ilerde denek sayısı arttırılarak birden fazla 

basketbol takımlarının bir arada değerlendi-
rilmesi çalışmanın güvenirliği arttıracaktır. 
Kondisyonel test ve ölçümlerin çeşitliliğinin 
arttırılarak yapılmasıda daha yararlı bilgiler 
edinmemizi sağlayabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Adolescence is the period when children’s development is the fastest, and is 
also the transition period between childhood and adulthood. Growth during the first and the 
second years of adolescence varies between 8 and 12 centimeters. This acceleration in growth 
in adolescents which can occur between ages 11 to 16 and can generally last 2 or 3 years is cal-
led Growth Spur. (Malina et al., 2013: 783-802). In scientific meetings and conducted studies, 
especially in the adolescence period, children whose chronological ages are same but were born 
in the first months of a year were stated to have more developed motoric characteristics and 
anthropometric levels than that of children who were born in the last months of the year (Gron-
din et al., 1984: 97-103; Delorme et al., 2009: 235-242). Based on this, the physical, cognitive 
and motor development levels of the children who were born in the first months of a particular 
year and have not yet completed the developmental process appear to be more developed than 
the children born in the last months of the year.  The positive effects of the advantage brought 
by this development is called the Relative Age Effect (RAE) (Barnsley et al., 1992: 77-86; 
Vučković et al., 2013: 113-119). Relative Age Effect term was first coined in a study conducted 
by Grondin et al. (1984: 97-103)  where they studied Canadian American Professional Ice Hoc-
key team during the 1982-1983 season. During the season, it was found that 32% of the athletes 
was born between the months January and March, while 16.2% of them was born between Oc-
tober and December. Because the proportion of athletes born in the first quarter of the year was 
higher than the proportion of athletes born in the last quarter of the year, the presence of the Re-
lative Age Effect in Canadian Youth Ice Hockey League was felt more strongly. Many studies 
have been made since the discovery of the RAE (Nakata and Sakamoto, 2011: 570-574; Massa 
et al., 2014: 399-405; Baxter-Jones, 1995: 59-64; Simmons and Paull, 2001: 677-686). This 
study was conducted by taking the previous studies related to RAE into consideration. Aim: 
The purpose of the study is to investigate the status of selection of young basketball players in 
a team according to the impact of the relative age effect on motoric performance. Method: The 
experimental group of the study consists of 20 fifteen-year-old healthy male basketball players 
with a mean height of 179,1 centimeters and a mean body weight of 71,85 kilograms. Athletes 
who were born during the first 6 months and the last 6 months of the year were preferred to be 
selected for the study group. Before performing the tests, the study sample was categorized into 
two groups that consist of 10 healthy male basketball players based on birth month. Tests and 
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measurements were carried out within a 2-day period. The tests were conducted for both groups 
between 9:00-12:00 am; after the athletes had a light breakfast. On the first day, measurements 
of the athletes who were born in the first half of the year was performed and the designated tests 
were conducted afterwards. On the second day, tests were conducted with the athletes who were 
born in the last half of the year after their measurements were carried out. After the personal 
information of the athletes was registered, their height and body weights were measured and the 
field studies were initiated afterwards. Before the tests were conducted, subjects were ensured 
to be warmed up with a 15-minute running and 5-minute stretching exercises. To determine the 
physical characteristics of the athletes, vertical takeoff, steady long jumping, 10 and 20-meter 
sprint tests and sit-reach tests were applied. Athletes were asked not to use caffeine, alcohol or 
any ergogenic substances and not to perform physical exercises 24 hours before the tests. Fin-
dings and Results : Whether the data distributed normally was checked using Shapiro-Wilk 
normality test and the results showed a normal distribution (p<0,05). In the data analysis, to de-
termine the mean height, age and the weight of the athletes, descriptive statistics and indepen-
dent groups t-test were used.  The results relating to the basketball players who were born in the 
first half of the year (first group) were found to show better mean values than the results of the 
basketball players who were born in the last half of the year (second group) (p<0,05). Although 
the results of the sit-reach tests were in favor of the second group, there were no statistically sig-
nificant differences to be found (p>0,05). In conclusion, the early maturity of physiological and 
physical parameters, thus, the enhanced motoric performance of the adolescent athletes gives 
RAE, and it plays an important role in selecting successful basketball players. The essential po-
int addressed in this study is that athletes who display an early physical development have more 
advantages and that in the process of selecting young basketball players to a team, biological 
maturity is a necessity. Additionally, it is of another conclusion of the studies that coaches select 
athletes who were born in the first months of a year and who display an early development in 
their physical, physiological and motoric characteristics. When the downside brought by the 
Relative Age Effect between athletes is also considered, team coaches can form groups accor-
ding to the birth months of the athletes and group-specific training programs can be prepared. 
In terms of reliability of the results of the study, conducting tests and measurements with larger 
groups consisting of basketball players can help to achieve more useful understanding in future.



DERGİ HAKKINDA

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

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

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



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

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



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



ABOUT THE JOURNAL

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

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



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

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



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



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizin yazım dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir. 

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

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

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Publication language of our journal is TURKISH and ENGLISH. 

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

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

4 No publication is accepted without registering to the system. 

5 No author can claim any rights over our journal. 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

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

5 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

23 Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

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

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

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

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

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



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



GUIDELINES FOR AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

26 OTSHD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed 
version. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying 
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