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SSTB 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 “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir.

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. sstbdergisi.com adresinden edinilebilir.

3 Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve 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 (2015/04313-2015-GE-18969) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2146-8508 / Online: 2147-1711 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
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kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Üniversiteler Arası Futsal Müsabakalarına 
Katılan Sporcuların Başarı Yönelim ve Motivasyon Davranışlarının İncelenmesi, SSTB 
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı: 15, Cilt: 5, 
ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili 
sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
İnternet kaynaklarında mutlaka erişim 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 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

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

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale 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 sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek 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  SSTB 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. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

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 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www. sstbdergisi.com.

3 Our journal publishes four 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 
“March, June, September and 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 cited. Readers can download 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) and trademark patent (2015/04313-2015-GE-18969). 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 versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print 2146-8508 Online 
ISSN NO: 2147-1711
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6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). Futsal Competition Between University Athletes Who 
Participated Orientation And Motivation Of Conduct Investigation Of Success , SSTB 
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences  Issue:15, 
Volume:5, 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 to indicate the 
access date of the internet sources and the last accessed full 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 should be taken into account by all authors.

8 Our journal is an 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 and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. 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.,

Dergimizin bu sayısında toplam 4 Araştırma ve Uygulama Makalesine yer vermiş bulunmaktayız. Her 
sayıda olduğu gibi bu sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör 
ve yayın kurulumuza teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin bu sayısı ile birlikte 
gelecek sayılarında Türkçe hazırlanmış olan çalışmalara da yer verecektir. Dergimizin dili Türkçe İngilizce 
olarak güncellenmiştir. Ayrıca dergimizin bu sayısı ile birlikte iş güvenliği ve çalışan sağlığı alanında hazırla-
nan çalışmalar da dergimiz bünyesinde kabul edilecektir. Dergimizin bir sonraki sayısı Eylül 2018 tarihinde 
sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek, katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Saygılarımızla….

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan 
ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim 
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 mane-
vizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıo-
larak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul 
etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar 
kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa 
aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü 
maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile 
kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve 
kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu 
yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında 
görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur..

Doç. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör
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Dear Readers, 

There are 4 Research and Application papers in this volume of our journal. As in every volume, we would 
like to thank referee and science boards, editorial and publication boards who have contributed in preparation 
of this volume. Distinguished readers and authors; the papers prepared in Turkish will be published in next 
volumes after this one. The language of our journal has been updated as Turkish and English. Following this 
volume, the papers in the field of occupational safety and employee health will be accepted in our journal. The 
next volume of our journal will be in the system in September 2018. Waiting for your support, contribution 
and opinions and we would like to thank all our readers and authors. Best regards...

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 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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YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BAZI 
DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ 1

ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN ELDERLY INDIVIDU-
ALS BY SOME VARIABLES

Zeynep Senem SÖYLEYİCİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü Isparta / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-9783-1665

Öz: Amaç: Bu çalışmada; yaşlı bireylerde fiziksel ak-
tivite düzeylerinin bazı değişkenlere göre irdelenmesi 
amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya kolayda örnekle-
me metoduyla Isparta ilinde yaşayan 65 yaş üstü 112 
gönüllü katılmıştır. Araştırmada fiziksel aktivite düzey-
leri belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anke-
ti (UFAA -International Physical Activity Questionna-
ire) kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyini belirleyici 
bu parametreler ile demografik sorulardan elde edilen 
cevaplara dayalı değişkenleri karşılaştırmak amacıyla 
‘Bağımsız t Testi’ ile ‘Anova’ testleri kullanılmıştır. 
Bunun yanı sıra sürekli değişkenler arasındaki ilişki-
yi incelemek amacıyla ‘Pearson korelasyon’ testi uy-
gulanmıştır. Bulgular:Yapılan analizler doğrultusun-
da araştırmaya katılan kadınların toplam MET skoru; 
1109,7±1076,8 iken, erkeklerin 1682,3±1888,8 olduğu 
bulunmuş, erkeklerin fiziksel aktivite düzeyleri daha 
yüksek olduğu tespit edilmiş, kilo arttıkça BKI’nin ve 
toplam MET’in arttığı, yaş azaldıkça toplam MET pu-
anın arttığı, spor yapma saati arttıkça BKI ve toplam 
MET puanının arttığı bulunmuştur. Sonuç: Araştırma 
grubunun medeni durum, sigara içme, alkol içme, mes-
lek durumu, gelir durumu, eğitim durumu, beslenme 
tercihi ve BKİ sınıflarının MET değerleri üzerinde et-
kisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Birey, Fiziksel Aktivite

Abstract: Aim: In this study; it is aimed to examine the 
physical activity levels in elderly individuals accord-
ing to some variables. Method:112 volunteers over 65 
years of age living in the province of Isparta participat-
ed in the sampling method. The International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) was used to determine 
the level of physical activity in the study. ‘Indepen-
dent t Test’ and ‘Anova’ tests were used to compare 
the variables that determine physical activity level 
and the answers based on the variables obtained from 
demographic questions. In addition, ‘Pearson Correla-
tion’ test was applied to examine the relation between 
continuous variables. Findings: The total MET score 
of the women participating in the survey according to 
the analyzes made; 1109,7 ± 1076,8, while men were 
found to be 1682,3 ± 1888,8. Male physical activity 
levels were found to be higher, weight gain increased 
BMI and, total MET score increased as age decreased, 
sport as the time of the day increased, BMI and to-
tal MET scores increased. Result: It was determined 
that the research group had no effect on marital status, 
smoking, alcohol drinking, occupational status, income 
status, educational status, nutritional preference and 
MET values of BMI classes.

Key Words: Elderly, Individual, Physical Activity 
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GİRİŞ

Yaşlılık, morfolojik, fizyolojik ve patolojik 
değişikliklerin olumsuz yönde ilerlediği, çe-
şitli hastalıkların birleştiği, fiziksel ve ruhsal 
yeteneklerin gerilediği bir yetmezlik olayı 
olarak değerlendirilmektedir (Aylaz ve diğ., 
2005:117-183). Yaşlılık yaşamın doğal bir sü-
reci olup her canlının geçireceği bir dönem-
dir. Bu dönemi fiziksel aktivite düzeyi yönün-
den olabildiğince yüksek seviyede geçirmek 
sağlıklı yaşlanma ve bireyin yaşam kalitesi 
için oldukça önemlidir (Koçak ve diğ., 2010: 
46-54).

Fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam biçiminin 
önemli bir kıstasıdır. Düzenli fiziksel aktivite 
kardiyovasküler hastalıkları, obeziteyi önle-
yerek bazı sağlık sorunlarının meydana gel-
mesinin önüne geçmekte, bazı kanser türleri-
nin önlenmesi ve tedavisinde rol oynamakla 
birlikte bireyin hayata pozitif bakarak stresle 
baş çıkmasına yardımcı olur (Kilpelainen ve 
diğ., 2011, Denton,2013:121-133, Moore, 
2010:933). Hareketsiz yaşam biçimi birçok 
hastalığı beraberinde getirdiği ve tedavi hiz-
metlerinin maliyetini arttığı bilinmektedir. 
Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam biçiminin 
temel faktörü olduğu bilinmekte, fiziksel ak-
tivite düzeyi yüksek bir toplumun sağlık har-
camalarının ciddi boyutta azaldığı söylenebi-
lir (Asiabi, 2012:24).

Hareketli bir yaşam biçimi insanoğlunun 
yaşamını uzatan önemli bir unsur olarak gö-
rülmüştür. Düzenli yapılan fiziksel aktivite 
erken ölümlerin önüne geçmekte, bireyin ya-
şam kalitesinin yüksek olarak devam ettirme-
sine destek olmaktadır (Özer, 2010:33, Daley, 
2002:262). Fiziksel aktivite yaşlı bireylerde 
yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili değiştirilebilir 
davranışsal faktörler olarak olarak tanımlan-
maktadır (Soyuer, 2008:214-217).  Yaşlan-
mayla birleşen tüm fiziksel gerilemenin yarı-
sı, fiziksel aktivite seviyesi uygun bir seviye-
de tutulabilirse önlenebilmektedir (Hirayama 
ve diğ., 2008:218). Yaşlılarda, düzenli fizik-
sel aktivitenin sağlıklı yaşam sürmeleri için 
pozitif bir etkisi olduğu bilinmektedir.

Bu araştırma; yaşlı bireylerde fiziksel aktivite 
düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelen-
mesi amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak 
kolayda örnekleme metoduyla Isparta ilinde 
yaşayan 65 yaş üstü 112 gönüllü katılmıştır. 
Araştırmaya katılan gönüllülerin yaş ortala-
ması 68.13±3.64‘dür. Araştırma grubunun 
fiziksel aktivite düzeyleri, Uluslararası Fi-
ziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile belirlendi 
(Craig ve diğ.,2003:1381-1395). Uluslararası 
geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Craig ve 
arkadaşları tarafından yapılan bu anket için, 
Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlik çalış-
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maları Öztürk tarafından üniversite öğrenci-
lerine yapılmıştır (Öztürk, 2005:166, Karaca 
ve diğ.,2007:68-84). Anketin sekiz versiyonu 
olmakla birlikte; dört kısa ve dört uzun form 
olarak geliştirilmiştir. Bunlar telefonla sorgu-
lama, görüşme ve kendi kendine uygulana-
bilir yöntemler olarak bilinmektedir. Ayrıca 
“son 7 gün” veya “herhangi bir haftada” bi-
çimli soru tipleri de bulunmaktadır (Öztürk, 
2005:166, Craig ve diğ.,2003:1381-1395). 
Bu araştırmada, anketin kendi kendine uy-
gulanabilen ve fiziksel aktivite düzeyinin de-
ğerlendirilmesinde son yedi günü içeren kısa 
formu kullanılmıştır. Bu form yedi sorudan 
meydana gelmektedir. Oturma, yürüme, orta 
düzeyde şiddetli aktiviteler ve şiddetli aktivi-

telerde harcanan zaman hakkında bilgi sağ-
lamaktadır. Bunun yanı sıra fiziksel aktivite 
düzeyi hakkında daha fazla fikir sahibi olmak 
amacıyla demografik sorulardan elde edilen 
cevaplarla her bir katılımcının beden kütle in-
deksi hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi: Fiziksel aktivite düzeyini 
belirleyici bu parametreler ile demografik so-
rulardan elde edilen cevaplara dayalı değiş-
kenleri karşılaştırmak amacıyla ‘Bağımsız t 
testi’ ile ‘Anova’ testleri kullanılmıştır. Bu-
nun yanı sıra sürekli değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla ‘Pearson korelas-
yon’ testi uygulanmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Dağılımları

Demografi f %

Cinsiyet Kadın 44 39,3

Erkek 68 60,7

Medeni Durum
Bekâr 12 10,7

Evli 87 77,7

Boşanmış 13 11,6

Aylık Gelir

0-300 TL 2 1,8

301-500 TL 1 0,9

501-1000 TL 15 13,4

1001 TL ve üzeri 94 83,9
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Eğitim Durumu

İlkokul 21 18,8

Ortaokul 17 15,2

Lise 44 39,3

Lisans 27 24,1

Yüksek Lisans 1 0,9

Doktora 2 1,8

Meslek Durumu

Memur 8 7,1

Esnaf 18 16,1

İşçi 1 0,9

Emekli 70 62,5

Çalışmıyor 15 13,4

Beslenme Tercihi
Etçil 6 5,4

Otçul 14 12,5

Her ikisi 92 82,1

Uyku süreleri

4-6 saat 12 10,7

6-8 saat 66 58,9

8-10 saat 30 26,8

10 saat ve üzeri 4 3,6

Sigara İçme
Evet 29 25,9

Hayır 63 56,3

Bırakmış 20 17,9

Alkol İçme
Evet 14 12,5

Hayır 80 71,4

Bırakmış 18 16,1
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Spor Yapma

Hayır 63 56,3

2 saat 12 10,7

3 saat 5 4,5

4 saat 2 1,8

5 saat 12 10,7

6 saat 2 1,8

7 saat 9 8

8 saat 7 6,3

Tablo 1’in Devamı: Araştırma Grubunun Demografik Dağılımları

Demografi f %

Kronik bir hastalığınız 
var mı?

Hayır 79 70,5

Kalp 3 2,7

Şeker 10 8,9

Migren 2 1,8

Astım 2 1,8

Tansiyon 9 8

Kolestrol 2 1,8

Böbrek 2 1,8

Kalp ve şeker 1 0,9

Tansiyon ve şeker 1 0,9

Tansiyon ve kolestrol 1 0,9
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Operasyon geçirdiniz 
mi?

Hayır 70 62,5

By pass 12 10,7

Boyun Fıtığı 1 0,9

Katarak 5 1,8

Safra Kesesi 3 2,7

Burun 2 1,8

Troid 1 0,9

Hemoroid 1 0,9

Böbrek 2 1,8

Apandisit 3 2,7

Menüsküs 2 1,8

By pass ve boyun fıtığı 3 2,7

Katarak ve safra kesesi 3 2,7

Apandisit ve hemoroid 2 1,8

Migren ve burun 2 1,8

Toplam 112 100

Tabloya göre; araştırma grubunun  %39,3’ü  
kadın, %60,7’si  erkek, %77,7’si evli,  
%83,9’u 1001 TL ve üzeri aylık gelire sa-
hip, %39,3’ü lise mezunu, %62,1’ i emek-
li, %82,1’i hem etçil hem otçul, 58,9’u 6-8 

saat arası uyku sürelerinin olduğu, %56,3’ü 
sigara içmedikleri, %71,4’ü alkol içmediği 
ve %56,3’ü spor yapmadığı, %70,5’i kronik 
hastalığa sahip olmadığı, %62,5’i operasyon 
geçirmediği tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Araştırma Grubunun BKİ ve MET Sınıfları Dağılımları

Demografi f %

BKİ Sınıfları
Normal 34 30,4

Hafif Şişman 65 58

1.derece şişman 11 9,8

2.derece şişman 2 1,8

Toplam 112 100

MET Sınıfları
İnaktif 37 33

Minimal Aktif 45 40,2

Çok aktif 30 26,8

Toplam 112 100

Araştırma grubunun beden kitle indek-
si dağılımı incelendiğinde; %58’i hafif 
şişman,%30,4’ü normal, %9,8’i I. derece 

şişman, %1,8’i II. derece şişman sınıfına gir-
diği, %40,2’i minimal aktif , %33’ü inaktif, 
%26,8’i çok aktif olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Araştırma Grubunun Çeşitli Değişkenlere Göre Fiziksel Aktivite Düzeyi Analizi

 Parametreler Yaş(yıl) Vücut 
ağırlığı(kg)

Adet
Sigara

Spor
Yapma

BKİ(kg/m2) r 0,071 0,690 -0,268 0,206

p 0,455 0,000* 0,169 0,029*

n 112 112 28 112

TOPLAM 
MET(kcal/s)

r -0,255 0,337 0,062 0,588

p 0,007* 0,000* 0,754 0,000*

n 112 112 28 112

Tablo 3’e göre; kilo arttıkça BKI’nin ve top-
lam MET’in arttığı, yaş azaldıkça toplam 
MET puanının arttığı, spor yapma saati art-

tıkça BKI ve toplam MET puanının arttığı 
tespit edilmiştir.
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Tablo 4. Araştırma Grubunun Cinsiyete Göre Met Değerlerinin Karşılaştırılması

Toplam MET
Cinsiyet N Ẍ±Ss t p

Kadın 44 1109,7±1076,8 -2,040 ,044*

Erkek 68 1682,3±1888,8

Araştırma grubunun cinsiyete göre MET de-
ğerleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bu-
lunmuştur (p<0.05).
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Tablo 5. Araştırma Grubunun Çeşitli Değişkenlere Göre MET Değerlerinin Karşılaştırıl-
ması

Toplam MET
Karşılaştırma Değişkeni N Ẍ±Ss F p

Medeni 
Durum

Bekâr 12 1096,083± 807,301 0,501 0,607

Evli 87 1538,609±1807,742

Boşanmış 13 1247,692± 749,096

Sigara İçme Evet 29 1365,465±1169,484
1,369 0,259

Hayır 63 1326,396±1609,043

Bırakmış 20 2003,525±2195,103

Alkol 
İçme 

Evet 14 875,035±625,390
1,530 0,221

Hayır 80 7920±1461,906

Bırakmış 18 7920±2365,322

Meslek 
Durumu

Memur 8 1262,75±574,753

1,290 0,279Esnaf 19 1918,4±2351,218

Emekli 70 1529,14±1596,98

Çalışmıyor 15 770,533±914,13

Gelir Duru-
mu

0-300 TL 2 99
0,980 0,405

301-500 TL 1 33

501-1000 TL 15 1155,233±766,862

1001TL ve üzeri 94 1549,707±1739,899

Eğitim 
Durumu

İlkokul 21 854,619±814,626

2,029 0,080Ortaokul 17 1723,058±2419,288

Lise 44 1231,602±1074,493

Lisans 27 2182,037±2104

Yüksek Lisans 1 1039,5

Doktora 2 924

Beslenme 
Tercihi

Etçil 6 561±592,898
2,499 0,087

Otçul 14 2210,357±2091,2

Her ikisi 92 1401,31±1575,921

BKİ Sınıfları
Normal 34 1312,632±1167,96

1,051 0,373
Hafif Şişman 65 1411,784±1596,427

1.derece şişman 11 2262,409±2842,517

2.derece şişman 2 975±538,815



10

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May – June Issue: 27 Spring Summer Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 27 İlkbahar Yaz Dönemi Yıl: 2018 

ID:386 K:289
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

Araştırma grubunun çeşitli değişkenlere göre 
MET değerleri karşılaştırıldığında; medeni 
durum, sigara içme, alkol içme, meslek, ge-
lir, eğitim durumları, beslenme tercihi ve BKİ 
sınıfları arasında anlamlı fark olmadığı tespit 
edilmiştir (p>0.05).

TARTIŞMA 

Araştırmada yaşlıların sosyo demografik özel-
likleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve araların-
daki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılan 
kadınların toplam MET skoru; 1109,7±1076,8 
iken, erkeklerin 1682,3±1888,8 olduğu tespit 
edilmiş ve aralarında anlamlı bir fark bulun-
muştur (p<0.05). Benzer bir çalışmada cinsi-
yetler arası UFAA skorlarında fark olmama-
sına rağmen; kadınların orta düzey fiziksel 
aktivite seviyesinin altında, erkeklerin ise 
orta düzey fiziksel aktivite seviyesinde oldu-
ğu tespit edilmiştir (Koçak ve diğ., 2010; 50). 
Savcı ve arkadaşlarının 2010 yılında yapmış 
olduğu çalışmada erkeklerin fiziksel aktivite 
düzeylerinin kadınlara oranla belirgin olarak 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu doğ-
rultuda çalışmamızla paralellik göstermekte-
dir.

Fiziksel aktivitenin sağlık açısından fayda 
sağlayabilmesi için haftanın en az üç günü 
30 dakika ve üzerinde orta düzeyde fiziksel 
aktivite yapılması gerekmektedir (Driskell, 
2005:798-801). Brezilya’da UFAA kullanıla-
rak yapılan bir çalışmada 20-70 yaş arasın-

daki 3182 kişinin % 41’inde fiziksel inak-
tivite olduğu belirlenmiştir (Hallal ve diğ., 
2003:1894-1900).

Araştırma grubunun çeşitli değişkenlere göre 
MET değerlerinin karşılaştırıldığında; mede-
ni durum, sigara içme, alkol içme, meslek du-
rumu, gelir durumu, eğitim durumu, beslen-
me tercihi ve BKİ sınıfları arasında anlamlı 
fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). MET 
değerlerinin mesleğe göre karşılaştırıldığında 
emeklilerin daha yüksek değere sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Emekliler zamanının çoğu-
nu ev dışında geçirdikleri ve çalışmayanla-
ra oranla daha aktif oldukları belirlenmiştir 
(Koçak ve diğ., 2015). Huzurevinde kalan 
yaşlılara yapılan bir çalışmada aylık geirin 
fiziksel aktivite üzerine herhangi bir etkisi 
olmadığı tespit edilmiştir (Soyuer, 2008:214-
215). Bu bağlamda çalışmamızla benzerlik 
göstermektedir. Hallal ve arkadaşlarının 2003 
yılında yaptığı araştırmada;  fiziksel inaktivi-
te ile BKİ arasında bir ilişki bulunmamıştır. 
Araştırmamızda spor yapma saati arttıkça 
MET değerinin arttığı tespit edilmiştir. Sağ-
lıklı yaşlılığın mühim olan belirteçlerinden 
biri düzenli egzersizlerdir. Antren man prog-
ramı, ulaşılması istenen hedefe, bireyin fi-
ziksel ya da fonksiyonel uygunluk düzeyine, 
sağlık durumuna, istekliliğine ve antrenman 
adaptasyonuna göre düzenlenerek fiziksel 
uygunluk bileşenlerinin geliştiricek biçimde 
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planlamanın yapılması gerektiği belirtilmek-
tedir (Toraman, 2008:137-140).

Araştırmaya katılan yaşlıların %25,9’u siga-
ra içtiği, %56,3’ü sigara içmediği, %17,9’u 
sigarayı bıraktığını belirtmiş, günlük içilen 
sigara miktarının beden kitle indeksine ve 
toplam MET değeri üzerine herhangi bir etki-
si olmadığı tespit edilmiştir. Yaşlıların sağlık 
durumunu değerlendirilmesine yönelik yapı-
lan bir araştırmada; %45,3’ü sigara kullanma-
dığı, 54,7’sinin sigara içtiği tespit edilmiştir. 

SONUÇ

Araştırmanın sonucunda;  cinsiyete göre 
MET değerleri karşılaştırıldığında anlamlı 
fark bulunmuşken, erkeklerin fiziksel aktivi-
te düzeyleri kadınlara oranla daha yüksek ol-
duğu tespit edilmiş, kilo arttıkça BKİ’nin ve 
toplam MET’in arttığı, yaş azaldıkça toplam 
MET puanın arttığı, spor yapma saati arttıkça 
BKİ ve toplam MET puanının arttığı bulun-
muştur.

Araştırma grubunun medeni durum, sigara 
içme, alkol içme, meslek durumu, gelir duru-
mu, eğitim durumu, beslenme tercihi ve BKİ 
sınıflarının MET değerleri üzerinde herhangi 
bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: In this study; it is aimed to examine the physical activity levels in elderly indivi-
duals according to some variables. Method: 112 volunteers over 65 years of age living in the 
province of Isparta participated in the research based on volunteerism. The average age of the 
volunteers participating in the survey is 68.13 ± 3.64. The study group’s physical activity le-
vels were determined by the International Physical Activity Questionnaire (Craig et al., 2003: 
1381-1395). For this survey, conducted by the International validity and reliability study of 
Craig et al, validity and reliability study of university students in Turkey are made by Ozturk 
(Ozturk, 2005: 166, Khan et al., 2007: 68-84). With eight versions of the questionnaire; four 
short and four long forms. These are known as telephone inquiry, interview and self-applicable 
methods. There are also questionnaires in the form of “last 7 days” or “any week” (Öztürk, 
2005: 166, Craig et al., 2003: 1381-1395). In this study, the short form containing the last se-
ven days was used in the self-administered questionnaire and in the assessment of the level of 
physical activity. This form comes from seven questions. It provides information on seating, 
walking, moderate intensity activities and time spent in severe activities. In addition, the body 
mass index of each participant was calculated by the responses obtained from the demograp-
hic questions to have more ideas about the level of physical activity. ‘Independent t test’ and 
‘Anova’ tests were used to compare the variables that determine physical activity level and 
the answers based on the answers obtained from demographic questions. In addition to this, 
‘Pearson correlation’ test was applied to examine the relation between continuous variables. 
indings: 39,3% of the study group were female, 60,7% were male, 77,7% were married, 11,6 
were divorced, 10,7% were single, 83,9% were 1001 TL 13,4% 500-1001 TL, 0,9% 301-500 
TL, 1,8% 0-300 TL monthly income, 39,3% high school graduate and% Of the students have 
graduated from junior high school, 24.1% have a bachelor degree, 0,9% graduate, 1.8% have 
a doctorate degree and 18,8% are primary school graduates. 62.5% of the participating groups 
were retired, 16.1% were artisans, 13.4% were not working, 7.1% were civil servants, 0.9% 
were workers, 82.1% 12,5% were carnivorous, 5,4% were carnivorous, 58,9% were sleeping 
6-8 hours, 10,7% were sleeping 4-6 hours, 26% , 8 for 8-10 hours of sleep, 3.6% for 10 hours 
and over sleeping period. It was determined that 56,3% of the research group did not smoke, 
17,9% quit smoking, and 25,9% smoke cigarettes. When alcohol drinking distribution is exami-
ned; 71,4% were not drinking alcohol, 16,1% were drinking alcohol and 12,5% were drinking 
alcohol. 56.3% of the participants did not play sports, 10.7% made 2 hours a week, 4.5% made 
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3 hours a week, 1.8% made 4 hours a week, 10.7% he had 5 hours a week, 1.8% made 6 hours 
a week, 8% made 7 hours a week, and 6,3% 8 hours a week. When the chronic illness of the 
study group is examined; 70.5% have no chronic disease, 2.7% heart, 8.9% diebetus mellitus, 
1.8% migraine, cholesterol, kidney, asthma, 0.9% and cholesterol, blood pressure and sugar, 
heart and diabetes. In the study group, 62.5% had no operation, 10.7% had by-pass surgery, 
2.7% had gallbladder surgery, appendectomy, bypass and cervical surgery, cataract and biliary 
surgery, 1.8% nose surgery, meniscus surgery, migraine and nose surgery. When the body mass 
index distribution of the study group is examined; 58% were mildly obese, 30,4% were normal, 
9,8% were first-degree obese, 1,8% were II. it has been determined that it has entered the grade 
of fat. It was determined that 40.2% of the participating groups were minimally active, 33% 
were inactive and 26.8% were very active. The total MET score of the women participating in 
the survey according to the analyzes made; 1109,7 ± 1076,8, while it was found that male was 
1682,3 ± 1888,8, male physical activity levels were found to be higher than women. It was de-
termined that as the weight of the study group increased, the body mass index and total MET 
score increased, as the age of the research group decreased, the total MET scores increased and 
as the ages sport hours increased, the body mass index and total MET scores increased. It was 
determined that the research group had no effect on the MET values   of marital status, smoking, 
alcohol drinking, occupational status, income status, education status, nutrition preference and 
body mass index classes.
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Amaç: Tütün kullanımı iskemik kalp hastalığı, kanser, inme ve solu-
num yolu hastalıkları gibi birçok hastalıktan ölüm riskini artırmaktadır. 
Sadece 2016’da tütün kullanımı dünya çapında 7,1 milyondan fazla 
ölüme neden olmuştur. Bu ölümlerin çoğun (6,3 milyon) sigara içilme-
sine, ardından da pasif içiciliğe atfedilebilir.  Yöntem: Bu çalışmanın 
amacı, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde sigara içme 
prevalansını ve sigara içme ile ilişkili faktörleri değerlendirmektir. 
Fakültede eğitim alan 360 öğrenci bulunmakta olup, bir örneklem se-
çimi yapmadan tüm öğrencilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bulgular: 
Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenci sayısı 294 (% 81,94) ‘dür. 
Neredeyse %8’i (n = 24) günde 10’dan fazla sigara içtiği belirlenmiş-
tir. Sigara içme prevalansı yaş, oturma yeri, annenin eğitimi, babanın 
eğitim düzeyi, sigara içilmesi, tütün kullanımı gibi faktörlerle, öğret-
menlerin sigara alışkanlığı ve alkol tüketimi ile ilgili bilgi durumları 
ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. (p <= 0.05). Sonuç: Sonuç olarak, spor 
okulu öğrencilerinin, sigara kullanımının zararlı etkileri konusundaki 
farkındalıklarını arttırmak ve halkın yoğun olarak sigarayı bırakmasını 
sağlamak için sağlık eğitimi programlarının sağlanmasında aktif rol 
almaları gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Yaygınlık, Sigara, Risk 
Faktörleri

Abstract: Objectives: Tobacco use increases the risk of death from 
many diseases, including ischemic heart disease, cancer, stroke, and 
respiratory diseases. In 2016 alone, tobacco use caused over 7.1 million 
deaths worldwide. Most of these deaths (6.3 million) were attributable 
to cigarette smoking, followed by secondhand smoke. Methods: The 
purpose of this study was to evaluate smoking prevalence and factors 
associated with smoking among students in Sports faculty of Istanbul 
University. The school has 360 students who are studying at the School 
of Sports and it is aimed to reach the whole school without selecting 
a sample. Results: The number of students who agree to participate in 
the study is 294 (%81.94). Nearly 8% (n = 24) smoked more than 10 
cigarettes per day. The prevalence of smoking is significantly associat-
ed with the factors such as age, place of residence, mother’s education, 
father’s education level, cigarette or tobacco use at home, knowledge 
level of students concerning their teacher’s smoking habit and alcohol 
consumption (p<=0.05). Conclusions: Consequently,  we  believe  that  
students  of  sports school should take an   active role  in providing 
health education programs to  increase awareness on  detrimental  ef-
fects of smoking and to quit smoking in public extensively.

Key Words: University Students, Prevalence, Cigarette, Risk Factors
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INTRODUCTION

Tobacco use is the single leading preventable 
cause of death all over the World. Based 
on the estimates done by the World Health 
Organization, in 2015 cigarette use will cause 
a 50% more death rate in comparison with 
HIV/AIDS; and 10% of the world’s death 
rate will be connected to cigarette use (Kutlu, 
2006:424-433; Mıkolajczyk, 2008:19-23). 
Tobacco use increases the risk of death 
from many diseases, including ischemic 
heart disease, cancer, stroke, and respiratory 
diseases. In 2016 alone, tobacco use caused 
over 7.1 million deaths worldwide (5.1 
million in men, 2.0 millionin women). 
Most of these deaths (6.3 million) were 
attributable to cigarette smoking, followed 
by secondhand smoke (884.000 deaths). If 
necessary precautions are not taken according 
to the data released by World Health 
Organization (WHO), It has been estimated 
that 10 million people (70% in developing 
countries) will die from a disease due to 
smoking in 2020 (Scarıncı, 2002:171-178; 
Wareen, 2006:1-3). Between 2002 and 2030, 
death rates in developed countries caused 
by cigarette use will be decreased by 9% 
(Peto, 2001:154-156). Turkey has made 
progress on tobacco control in recent years. 
However, people continue to die and become 
sick needlessly, and the costs to society from 
tobacco use continue to mount. Tobacco 

harms the health, the treasury, and the spirit 
of Turkey. Every year, more than 65300 of its 
people die of tobacco-caused disease. Still, 
more than 186000 children (10-14 years old) 
and 14786000 adults (15+ years old) continue 
to use tobacco each day (Trude, 2007:277-
285; Saad, 2016:175-178). Consistent 
with lower female smoking prevalence in 
many countries, the tobacco-related burden 
in women is lower than in men globally.  
However, with recent increases in smoking 
prevalence among female adolescents in 
some countries, this pattern may not continue.  
The  United  States spends nearly $170 billion 
on  medical  care  to  treat  smoking-related  
disease  in  adults  each  year.  Tobacco 
con t ro l  advocates must reach out to other 
communities and resources to strengthen 
their efforts and create change (Everett, 
1998:137-140; Sezer, 2007:107-111; Trude, 
2007:277-285). Considering the fact that 
cigarette use differs from one country to 
another, conducting studies on all countries 
and their cultures lays the foundation of 
more efficient planning. By now, we know 
that tobacco kills more than half of those who 
regularly use it and has a two trillion-dollar 
(purchasing power parity (PPP)) economic 
cost to society each year. There is a several-
decade lag between changes in smoking 
prevalence and changes in smoking-related 
death rates in the population (Peto, 2001:154-
156; Saad, 2016:175-178). The prevalence 
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of cigarette use among medical students of 
different academic years varies from 15% to 
20%, which is less in comparison with other 
developing countries in the region, such as 
Pakistan and Turkey. Based on reported 
reviews, in Turkey the maximum prevalence 
is 33% (Sezer, 2007:107-111). This 
study was conducted with the intention of 
determining the prevalence of cigarette use 
among sport faculty students and the related 
causal factors.

MATERIAL and  METHODS

A descriptive, exploratory study design was 
used to describe and identify smoking habits, 
beliefs, and attitudes towards smoking. The 
study was conducted during the academic year 
2017/2018. The population under study was 
all students enrolled in Istanbul University 
of Sport Science Faculty. The school has 
360 students who are studying at the School 
of Sports and it is aimed to reach the whole 
school without selecting a sample. The 
number of students who agree to participate 
in the study is 294 (%81.94). In this survey, 
exclusion criteria included subjects having 
health problems, being absent from school 
on the day of the study and did not agree to 
participate in the study. These questions were 
translated into Turkish from U.S version 
for the classification of smoking status 
(Sezer, 2007:107-111; Pampel, 2006:466-
487; İlhan, 2005:188-198). A questionnaire 

consisted of 40 items was   administered to   
determine   participants’ socio-demographic 
characteristics, the knowledge, attitude and 
behaviour concerning smoking. The purpose 
of this study was to focus upon the habits, 
attitudes, and practices related to smoking 
behaviours of students at a university in 
Turkey. In accordance with the Helsinki 
Declaration Principles, “Informed consent”   
was obtained from people who participated 
in the approval and work of the Ethics 
Committee of the Faculty of Medicine. The 
obtained data were evaluated in the SPSS 
15.0 and percentages in statistical analysis, 
t-test chi-square test and logistic regression 
analysis were used in independent groups. 
All statistical analysis was done at 95% 
confidence level (p value under 0.05 was 
considered significant).

RESULT

In total, 360 questionnaires were distributed 
to students, of which 294 were returned and 
used for analysis (81.94% response rate). 
From the 294 respondents participated in the 
study, 138 (46.9%) were men, 156 (53.1%) 
were women. The mean age of respondents 
was 20.85±2.49 years (range, 18-32 years). 
Nearly 33% (n = 97) of the participants had 
experienced cigarette use in their lifetime 
and 14% (n = 41) participants were current 
smokers (21% of men and 8% of women). 
Nearly 8% (n = 24) smoked more than 
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10 cigarettes per day. Socio-demographic 
characteristics and factors associated with 
smoking habits of the participants were 
shown in Table 1. The prevalence of smoking 
is significantly associated with the factors 
such as age, place of residence, mother’s 
education, father’s education level, cigarette 
or tobacco use at home, knowledge level of 
students concerning their teacher’s smoking 

habit and alcohol consumption (p<=0.05). It 
was found that the prevalence of smoking was 
significantly higher among students who had 
alcohol consumption and those who knew 
that their teacher was smoking. Prevalence 
of smoking did not significantly differ by 
sex and also classroom grades (p> 0.05). 
Prevalence of smoking decreased as mother’s 
education increased. 

Table 1. Socio-Demographic Characteristics and Smoking Status of Students

Variable Smoking status

Smoker Non-smoker Total P value

N % N % N %

Gender

Male 29 70.7 109 43.08 138 44.5 p:0.761

Female 12 29.3 144 56.92 156 55.5

Grade

1th 17 41.4 63 24.9 80 27.2
p:0.1932th 10 24.4 67 26.9 77 26.2

3th 8 19.5 65 25.7 73 24.8

4th 6 147 58 22.5 64 21.8

Age (years)

18-20 5 12.2 97 38.3 102 34.7
p<=0.0521-23 16 39.1 98 38.4 114 38.8

24-26 11 26.8 37 14.6 48 16.3

>27 9 21.1 21 8.7 30 10.2

Type of graduated high school

Public 36 87.8 207 81.8 243 82.6 p<=0.05

Private 5 12.2 46 18.2 51 17.4

Place of residence
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Living with family 29 70.9 185 73.1 214 72.8
p<=0.05Living with friend 4 9.7 28 11.1 32 10.1

Hostel 4 9.7 24 9.4 28 9.5

Living alone 4 9.7 16 6.4 20 7.6

Mother’s education

illiteracy 2 5 27 10.6 29 9.8

p<=0.05
Primary school degree 12 29.2 78 30.8 90 30.6

High school graduate 8 19.5 68 26.8 76 25.8

Undergraduate 14 34.1 65 25.7 79 26.8

Postgraduate 5 12.2 15 6.1 20 7

Father’s education

Primary school degree 10 24.3 86 34 96 32.6
p<=0.05High school graduate 12 29.2 40 15.8 52 17.6

Undergraduate 11 26.8 96 37.9 107 36.4

Postgraduate 8 19.7 31 12.3 39 13.4

Cigarette or tobacco use in living place

Not smoking 5 12.2 43 16.9 48 16.35

p<=0.05
Smoking in 
special
Area

24 58.5 174 68.8 198 67.3

Smoking in 
every
Place

12 29.3 36 14.3 48 16.35

Knowledge status of students on their teacher’s smoking habit

Students who know 38 92.7 202 83 240 81.6
p<=0.05Students who do 

not Know
3 7.3 51 17 54 18.4

Alcohol consumption

Yes 24 58.5 78 30.8 102 34.6 p<=0.05
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Table 2 presents the results of the smoking 
habits and complaints reported by students 
who smoke (n=41). 95.5% of students thought 
that cigarettes to children who are under 
age of 18 years should not be sold.  92.1% 
students reported that the law for restriction 
of smoking indoor spaces has been required. 

Number of the participants who reported that 
Doctors should convince the smokers to quit 
smoking was 194 (35.9%), while 174 (32.1%) 
respondents indicated that the important task 
should be conducted by sportsman as shown 
in table 3. 

Table 2. Considerations About the Harms of Cigarettes 

Behaviour Number (n) Percentage (%)

*Causes of smoking initiation

Friends influence 32 30.7

Affectation 17 16.3

Curiosity 21 20.2

Family conflicts 7 6.9

School conflicts 15 14.4

Loneliness 12 11.5

Complaints associated with smoking

Dyspnea 18 13.6

Cough 26 19.7

Decreasing physical activity 16 12.1

Mouth wounds 8 6.1

Bad smell of cigarette 47 35.6

No complaint 17 12.9

Do you want to quit smoking?

Yes 29 70.7

No 12 29.3

* More than one choice were marked by respondents (n=41) answered this question.
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Table 3. Participants’ General Thoughts on Smoking

Attitude Number (n) Percentage
(%)

On the law of smoking forbidden in all indoors
Necessary 271 92.1
Not necessary 11 3.9
Not important 12 4.0

Application of laws associated with smoking or tobacco use in the scenes of Film
and Movies

Necessary 203 69

Not necessary 67 22.8

Not important 24 8.2

Application of health risks of smoking warnings on cigarette packets

Sufficient 204 69.3

Insufficient 35 12.0

Not important 55 18.7

On the prices of cigarette or tobacco

More expensive 234 79.6

Suitable 12 4.1

More cheaper 20 6.8

not affect 28 9.5

Opinions on selling cigarette to the children under the age of 18 years

Not sold 281 95.5

parent’s commission 9 3

Free 4 1.5

Having a training about health risks of smoking before

Yes 86 29.3

No 208 70.7

*What do you think about, whose mission convince to public  for  smoking  cessation?

Doctor 194 35.9

Teacher 108 19.9
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Sportsman 174 32.1

Parents 65 12.1

* More than one choise were marked by respondents (n=294) answered this
question.

DISCUSSION

The great majority of smokers in this study 
started smoking after the age of 14. This is 
consistent with the results of several studies 
conducted in other countries. These findings 
show that the most common age of starting 
smoking was between 15 and 19 among all 
ever-smokers (Bawazeer, 1999:440-449). 
Young et al. (1989) set the age of onset as 
20 years for the great majority of smokers 
and described adolescence as the most 
vulnerable period for acquiring the smoking 
habit (Young, 1989:142-148). This study 
found the prevalence to be 14% among sport 
faculty students. In Turkey, prevalence of 
smoking has been found 26.5% among the 
individuals who aged ≥18 years according to 
the report released by fortune turkey 2017. 
To determine prevalence of smoking, we 
can conduct various studies with different 
methodologies. In a study conducted by 
Dabak et al. reported that the prevalence of 
smoking was 29.2% (Dabak, 1997:124). 
Another survey performed by Metintas et al. 
found that the prevalence of smoking was 
42.5% in Eskisehir (Metintas, 1998:261-264). 
Onadli et al. have reported that the prevalence 
of smoking was 47.0% (Onadlı, 2005:487).  

It is obviously clear that smoking status and 
sports are two opposite habits that should not 
coexist. Smoking decreases the performance  
of  sport  by affecting  respiratory  systems  
negatively  as  well  as  it  has destructive 
effect on most systems and vital organs. In 
near future smoking will cause bad, breath 
dry skin and lower sport performance. Most 
developing countries report high rates of male 
smokers and low rates of female smokers. 
The WHO indicated that men smoke nearly 
five times as much as women, but the ratios 
of female-to-male smoking prevalence 
rates vary dramatically across countries. In 
high-income countries, including Australia, 
Canada, the United States of America and 
most countries of western Europe, women 
smoke at nearly the same rate as men 
(Schaap, 2009:271-278). However, in many 
low- and middle- income countries women 
smoke much less than men. In China, for 
example, 61% of men are reported to be 
current smokers, compared with only 4.2% 
of women. Similarly, in Argentina 34% of 
men are reported to be current smokers, 
compared with 23% of women [WHO, 
2008:1-2]. Although in the present study we 
determined that the prevalence of smoking 
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among women was higher than men, the 
difference was not statistically significant. 
Valente et al. reported that 93.1% smokers 
initiated smoking with friends (Valente, 
2005:323-329). In another study conducted 
by Ilhan et al. revealed that 36.7% of the 
smokers have begun smoking by reason of 
“friends’ effect”, 19.0% “affectation”, and 
18.1% “curiosity” (Ilhan, 2005:188-198). 
The present study found that the factors 
associated with the reasons of smoking 
initiation were friends’ effect, curiosity, 
affectation, school conflicts and loneliness 
(30.7%, 20.2%, 16.3%, 14.4%, and 11.5% 
respectively). In fact, among more than 12 
cited articles on university students in Saudi 
Arabia, an overall tobacco consumption was 
found to range from 2.4% to 37%; while the 
range of consumption among male students 
ranged between 13% and 37% and among 
female students to range from 1% to 16% 
(Abdelshakour, 2007:1102-1108). Although 
our reported prevalence estimates seem to 
fall within ranges of similar studies carried 
out on Saudi university students, yet we 
think that the  much lower female smoking 
prevalence  may be attributed to  ‘‘social 
stigma’’  of smoking, that  women  may  be  
more  conservative  and  more  health-aware  
about  the  drawbacks  and consequences of 
smoking. In our study, no relation was found 
in terms of gender and grade of classroom, 
marital status as well as the father’s education 

level did not show an association. In a study 
on American college students, those who 
were classified as single were 36% more 
likely to smoke; however, in a similar 
study, parent’s education level did not 
appear to be significant (Everett, 1998:137-
140). In this study we found that difference 
was statistically significant for cigarette and 
alcohol. In other studies also association 
between the simultaneous use of cigarette 
and alcohol was seen so much so that these 
cigarettes and alcohol are considered to be 
gateway substances. Previous studies have 
found that there has been a significant 
association between smoking initiation 
of students and family’s socioeconomic 
status and education level (Lam, 2002:135-
138; Mcgınnıs, 1993:2207-2212; Lında, 
2002:793-802). But Assanelli et al. showed 
that no difference was found with respect 
to age with smoking (Assanellı, 1991:457-
465; Abdelshakour, 2007:1102-1108). This 
result was different from the result  that 
we obtained in our study. In our study 
with an increasing age and school grade, the 
smoking habit is going to reduce. We have 
estimated that it was an effect of sport activity, 
of competition and the case the lung function 
is progressively decreasing with the number 
of smoked cigarettes, then the performance 
is impaired. Students also believed that 
price of cigarettes must be expensive and 
cigarette sales to individuals under the age 
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of 18 should be strictly forbidden to decrease 
smoking. The results of the current study 
were consistent with the study of Atilla et 
al (Atilla, 2007:364-370). Intensive anti-
smoking efforts in developed countries have 
decreased gradually the frequency of smoking 
in these countries (Pampel, 2006:466-487; 
Saad, 2016:175-178). It is considered that 
cigarettes are cheaper in developing countries 
such as Turkey, individuals in every age group 
can easily reach cigarettes and insufficient 
smoking cessation campaigns are the most 
significant reasons for this situation. The 
findings our study support this assessment. 
Nighty five percent of participants reported 
that cigarettes should not be sold certainly 
to people under the age of 18. One of 
the important findings in the literature is 
that the vast majority of the students have 
known the harmful effects of smoking 
(Lam, 2002:135-138; Mcgınnıs, 1993:2207-
2212; Peto, 2001:154-156). These previous 
results were similar to the findings in the 
present study. There are some limitations 
in our research. The first limitation of our 
study was that smoking habits related to 
risk factors of the students were determined 
by using self-administrated questionnaire 
without physiological or biochemical 
measurements. Thus, the prevalence of 
smoking found in the study, may have 
been influenced by recall bias. Comparing 
with the literature, the low rate of smoking 

prevalence may result from the responders 
that may have underestimated their own 
smoking behaviour because of the idea that 
students studying at the departments 
of physical education and sports should not 
smoke. The second limitation was related to 
the type of study design. It is known that 
the cross-sectional design is not suitable 
for the evaluation of causal relationships 
between smoking status (dependent variable) 
and factors (independent variable) associated 
with smoking. Because of these limitations, 
we couldn’t say that factors found in our 
study cannot be associated precisely with 
smoking.

CONCLUSION

Students of sports faculty know that smoking 
has detrimental effects on health. We found 
that fourteen percent of students were 
smokers in the present study. We suggest that 
health   education   programs   related   to   
smoking   should   be   involved   in   the 
academic curriculum for both increasing their 
knowledge level on this issue and decreasing   
those of smoking habits. Special courses might 
be organized for sport students about hazards 
of smoking.  Especially we recommend 
that lessons related to smoking and health 
issues should be offered.   In  addition,  these  
programs  should  be  supported  together 
with post-graduate trainings  to  provide  
antismoking habits. According to the study 
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results, friends’ influence was an important 
factor for smoking initiation.  Therefore, 
the campaigns of smoking cessation should 
be planned for groups of friends not for 
the individual. Students should be given 
more active role in campaigns of smoking 
cessation and their awareness should be 
increased.  Thus, the  students  who  will  be  
educating  sportsmen  of  the  future  can  be  a  
role  model  for the society in terms of health 
promotion.
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DETERMINATION OF SPORT PARTICIPATION MOTIVATION OF 
YOUNG ATHLETES FROM DIFFERENT COMBAT SPORTS 1

FARKLI MÜCADELE SPORLARINDAKİ SPORCULARIN SPORA  
KATILIM GÜDÜLERİNİN BELİRLENMESİ

Hakan KOLAYİŞ1, İhsan SARI2, Nurullah ÇELİK3
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ORCID ID: 0000-0001-9448-14631, 0000-0002-9090-84472, 0000-0003-0220-53443

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı 12-16 yaş grubun-
daki sporcuların spor türüne göre spor katılım motivas-
yonunun belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya 409’u 
erkek (% 67.7) ve 195’i kadın (% 32,3) olmak üzere 
toplam 604 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular 
Spora Katılım Güdüsü Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Ve-
riler betimsel istatistikler ve MANOVA ile analiz edil-
di. Post hoc analizi olarak Tukey testi kullanılmıştır.. 
Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: 
Sonuçlara göre sporcuların spor katılım motivasyonu-
nun spor türüne göre farklılaştığı görülmüştür. F (40, 
2578.00) = 3.425, p = .000; Wilks’ λ = .798; Kısmi η2 
= .044. Her bir bağımlı değişken için sonuçların ana-
lizi, spor türü bakımından takım bağlılığı F (5, 598) = 
10.742, p = .000, kısmi η2 = .082; fitnes / enerji salımı 
F (5, 598) = 4.204, p = .001, kısmi η2 = .034; haz duy-
ma F (5, 598) = 3.855, p = .002, kısmi η2 = .31; arka-
daşlık F (5, 598) = 2.567, p = .026, kısmi η2 = .021; 
ve yarışma boyutu F (5, 598) = 4.040, p = .001, kısmi 
η2 = .033. arasında anlamlı farklar ortaya koymuştur. 
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları farklı dövüş sporla-
rından ile ilgilenen genç sporcuların güdülenme özel-
liklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dövüş Sporları, Güdülenme, Spo-
ra Katılım, Sporcu

Abstract: Aim: The aim of this research was to de-
termine the sports participation motivation of athletes 
aged 12-16 according to sports type. Method: 409 male 
(67.7%) and 195 female (32.3%) athletes, as a total of 
604 athletes voluntarily participated in the research. 
Athletes completed a Participation Motivation Ques-
tionnaire (Gill, Gross, & Huddleston, 1983). The data 
were analysed by descriptive statistics and MANOVA. 
Tukey was used as a post hoc analysis. Level of signifi-
cance was determined to be 0.05. Results: According 
to the results, it was seen that sport participation moti-
vation of the athletes differs according to sport type F 
(40, 2578.00) = 3.425, p = .000; Wilks’ λ = .798; Par-
tial η2= .044. Analysing the results for each dependent 
variable showed that there was a significant difference 
in team affiliation F(5, 598) = 10.742, p = .000, Partial 
η2 = .082; fitness/energy release F(5, 598) = 4.204, p = 
.001, Partial η2 = .034; enjoyment F(5, 598) = 3.855, p 
= .002, Partial η2 = .031; friendship F(5, 598) = 2.567, 
p = .026, Partial η2 = .021; and competition F(5, 598) 
= 4.040, p = .001, Partial η2 = .033 according to sport 
type. Conclusion: The results of this research reveal 
the motivational features of young athletes from differ-
ent combat sports.

Key Words: Combat Sports, Motivation, Sport Partici-
pation, Athlete

(1)  Sorumlu Yazar:  Hakan KOLAYİŞ, Sakarya Universitesi, Faculty of Sport Sciences, Esentepe Campus, Sakarya 
/ Turkey, hkolayis@sakarya.edu.tr, Geliş Tarihi / Received: 21.02.2018,  Kabul Tarihi / Accepted: 19.06.2018, 
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest: Yok / None Etik Kurul Raporu/ Ethics Committee: Yok / None

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.2

SSTB ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES



29

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May – June Issue: 27 Spring Summer Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 27 İlkbahar Yaz Dönemi Yıl: 2018 

ID:380 K:402
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTRODUCTION 

Koivula (1999:361) indicates benefits of reg-
ular exercise in both physical and psychologi-
cal aspects, adding that regular participation 
in sport activities ensures improvement in 
physical and mental health, decrease in men-
tal stress and anxiety, as well as vigour and 
open-mindedness. In the light of such posi-
tive influences, it is important for creation of 
a healthier society to determine why individu-
als participate in regular exercise and sport, 
as well as the motive behind such behaviour. 
As for performance sports, determination of 
reasons behind preference of sport by indi-
viduals may unearth applications directed at 
performance improving. Sport psychology in-
tends to explain behaviours in sports environ-
ment and to bring along various approaches in 
this respect; indeed, it is capable of explain-
ing, by several theories, the motives for in-
dividual tendency to sports. In this context, 
the self-determination theory by Deci and 
Ryan (1985) indicates that human behaviour 
is based on three fundamental psychological 
requirements, namely, autonomy, competence 
and relatedness (Frederick and Schuster, 
2003:241). Accordingly, as Ryan and Deci 
(2000:54) remark, the theory can distinguish 
various types of motivation based on various 
reasons and objectives that lead to action, 
adding that the most important basic distinc-
tion is between “intrinsic motivation,” which 

means to do something because of its inter-
esting or entertaining character by nature, and 
“extrinsic motivation,” which means to do 
something for an external acquisition (Ryan 
and Deci, 2000:55). According to Cognitive 
Evaluation Theory, a sub-theory of self-de-
termination, Deci et al.,  (1975:82) state that 
a behaviour guided by intrinsic motivation 
renders one self-sufficient and capable of 
making his own decisions; besides, when one 
is intrinsically motivated, he has himself as 
focus of causality. On the other hand, exter-
nal prizes or feedbacks may trigger feeling of 
competence and decision-making, and thus 
they may influence intrinsic motivation. 

As for sports environment, it is well known 
that there are many factors influential on par-
ticipation, continuity and performance. Fun, 
health, status and performance are among no-
table concepts regarding individual tendency 
for sports. On the other hand, motivation is 
an important factor with respect to continu-
ity and achievement parameters in sports, as 
well as orientation to it (Altıntaş and Koruç, 
2014:62). Cognitive evaluation theory lays 
stress on intrinsic motivation; accordingly, in-
dividuals who participate in activities freely 
without any external pressure can fulfil their 
requirement of autonomy and improve their 
skill and self-confidence to a certain extent. 
Consequently, it paves the way for increasing 
competence and self decision-making, which 
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in turn leads to appearance of intrinsic moti-
vation, whereupon the individual participates 
in sports (Frederick and Schuster, 2003:240). 
An analysis on relevant literature manifests 
more positive results of activities due to in-
trinsic motives (Ingledew, Markland, & Med-
ley, 1998; Afzal, Imran, Aslam & Kashif, 
2010; Moreno, González-Cutre, Martín-Al-
bo, & Cervelló, 2010). 

The literature reveals that sport psychologists 
have notably dwelled on determination of el-
ements that lead youngsters to participate in 
competitive sports. In addition to psychologi-
cal factors about youth participation in sports, 
the reasons for continuing or giving up sports 
have been popular subjects regarding partici-
pation (Weinberg et. al., 2000:323). As a mat-
ter of fact, Clews & Gross (1995:90) Mor-
ris, Clayton, Power, & Jin-Song (1996:364), 
Weiss & Chaumeton (1992:61) analysed 
youth participation in competitive sports, 
while Rintaugu & Nteere (2011) asserted that 
college athletes begin sports due to need of 
mastering in competitive environment. Gill, 
Gross & Huddleston (1983:1), Kolt et al 
(1999:381), White & Duda (1994:4) carried 
out studies, according to which the reasons 
for participation in sports include skill de-
velopment and learning, fun, fitness, making 
friends and achievement. According to Visek 
et al., (2015) Children cite ‘fun’ as the prima-
ry reason for participation in organized sport.  

Relevant studies put forth various motives to 
encourage children to participation in sports. 
Besides, it is well-known that some young-
sters are involved in sports for fun, enjoy-
ment, skill development and learning new 
skills (Gardner et al., 2017; Dwyer, 1992; 
Gould, Feltz & Weiss, 1985). Likewise, Yan 
& Penny (2004:978) realised studies with 
American and Chinese youth in order to 
analyse cultural influence on participation 
motivations for sports; thereupon, Ameri-
can youth do sports in order to compete and 
develop skills, while Chinese get involved 
for socialising and health. Besides, upon an 
analysis about participation in combat sports, 
Özbek & Şanlı (2011:203) studied on karate 
players from universities and concluded that 
youngsters choose karate under the influence 
of family and friends, as well as for pleasure 
of winning and better physical appearance. 
There are many features which affect the mo-
tivational characteristics of athletes. Many 
researches were conducted in different coun-
tries with different samples to examine sport 
participation motivation of athletes (e.g. Gül-
bahçe et al., 2018; Mishra and Acharya, 2017; 
Gjesdal, 2017; Ekinci et al., 2017; Shannon, 
2016).

AIM of the STUDY

The current studies in relevant literature put 
forth the necessity of new studies about mo-
tivation for participation in sports in various 
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environments and cultures (Benar & Long-
hmani, 2014). Therefore, although there have 
been some research in sport participation mo-
tivation of athletes, more research is needed 
in athletes with different characteristics. In 
this context, the objective of this study is to 
determine reasons behind participation of 12 
to 16 year-old licensed athletes in combat 
sports depending on the kind of sport and 
gender.

RESEARCH METHOD

Participants

A total of 604 athletes, namely, 409 males 
(67.7%) and 195 females (32.3%) participated 
in the survey. In the group, 209 do taekwondo 
(34.6%), 65 athletes are involved in kickbox-
ing (10.8%), 162 do karate (26.8%), 90 are 
engaged in judo (14.9%), while there are 50 
wrestlers (8.3%) and 28 boxers (4.6%). The 
age of athletes vary between 12 and 16 (their 
average years in sports are found 3.49±2.30 
years). There are less female athletes in the 
above mentioned sports therefore the number 
of males and females are representative of the 
universe.

Measures

Sport Participation Motivation Questionnaire

“Sport Participation Motivation Question-
naire” is used for determining the related mo-
tivation of workgroup. Hereby scale, devel-

oped by Gill, Gross and Huddleston (1983), 
consists of 30 articles and 8 sub-dimensions 
so as to determine why athletes participate in 
sports. These sub-dimensions are named as 
achievement/status, fitness/energy release, 
team spirit, friendship, fun, competition, skill 
development and activity/being active. Ath-
letes evaluate each item over a triple scale, in-
cluding “Very important (1),” “Somewhat im-
portant (2),” and “Not important (3).” During 
the phase of data entry to computer, hereby 
study employed a recoding process in dataset 
so that higher scores signify higher motiva-
tion. Accordingly, the data are calculated as 
“Very important (3),” “Somewhat Important 
(2),” and “Not important (1).” Consequently, 
the higher the score in a given sub-dimension 
reflects the importance of the latter. The scale 
was adapted to Turkish by Çelebi (1993). 
Then, Oyar et al (2001) conducted a study 
of validity and reliability on 9 to 17 year-old 
Turkish students. 

Procedure

Data collection process took place before or 
after training sessions of athletes. Permis-
sions were taken from the sports coaches be-
fore the data collection. Data collection was 
conducted by the researchers who are experi-
enced in sport psychology research and sport 
psychology consultation. Athletes were asked 
to participate in the survey, once the objec-
tive of research was provided. All the athletes 



32

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May – June Issue: 27 Spring Summer Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 27 İlkbahar Yaz Dönemi Yıl: 2018 

ID:380 K:402
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

were informed that the obtained data will ex-
clusively be used for research purposes.

ANALYSİS 

Once the data were transferred to the soft-
ware SPSS 17, necessary checks were made 
for detecting any erroneous entries, and the 
mistakes were duly corrected. During the 
data assessment, their percentage frequency, 
arithmetic mean and standard deviations were 
calculated. Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) was used in order to determine 
any difference in motivation for participation 
depending on sport branches. Turkey test was 
employed as post hoc analysis so as to de-
termine between which sport branches there 
is a significant difference, regarding such 
differences in motivation of participation. 
Throughout calculation, significance level 
was set as 0.05.

RESULTS

Table 1.  Descriptive Statistics About Scores in Motivation of Sport Participation Among 
Female and Male Combat Athletes 

 Gender N Ss

Achievement/Status Male 409 2.74 0.30
Female 195 2.76 0.30

Team membership/Spirit Male 409 2.74 0.35
Female 195 2.79 0.33

Fitness/ Energy release Male 409 2.72 0.31
Female 195 2.71 0.31

Fun Male 409 2.67 0.35
Female 195 2.67 0.38

Friendship Male 409 2.68 0.39
Female 195 2.67 0.43

Competition Male 409 2.77 0.34
Female 195 2.74 0.37

Action/ Being active Male 409 2.82 0.35
Female 195 2.84 0.35

Skill development Male 409 2.88 0.24
Female 195 2.84 0.27
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As shown in table 1, upon an analysis on 
motivation for sports participation among 
combat athletes as per gender, the motiva-
tion types for male athletes are listed, from 
the most to least important, as follows: skill 
development, action/ being active, competi-
tion, team spirit, achievement/ status, fitness/ 

energy release, friendship and fun. As for fe-
males, the motivations according to impor-
tance level are as below: action/ being active, 
skill development, team spirit, achievement 
status, fitness/ energy release, fun and friend-
ship.

Table 2. Descriptive Statistics About Scores in Motivation of Sports Participation Among 
Combat Athletes as Per Branch 

Sub-Dimensions n Ss Sub-Dimensions n Ss

Ta
ek

w
on

do

Achievement/Status

209

2.74 0.29

Ju
do

Achievement/Status

90

2.73 0.34

Team membership/
Spirit 2.63 0.39 Team membership/Spirit 2.78 0.31

Fitness/ Energy release 2.66 0.37 Fitness/ Energy release 2.74 0.28

Fun 2.60 0.41 Fun 2.73 0.31

Friendship 2.71 0.43 Friendship 2.65 0.41

Competition 2.78 0.33 Competition 2.76 0.37

Action/ Being-active 2.83 0.36 Action/ Being-active 2.82 0.39

Skill development 2.87 0.28 Skill development 2.82 0.26

K
ic

kb
ox

in
g

Achievement/Status

65

2.78 0.28

W
re

st
lin

g

Achievement/Status

50

2.71 0.32

Team membership/
Spirit 2.84 0.38 Team membership/Spirit 2.82 0.27

Fitness/ Energy release 2.83 0.20 Fitness/ Energy release 2.69 0.31

Fun 2.79 0.34 Fun 2.62 0.39

Friendship 2.76 0.40 Friendship 2.53 0.45

Competition 2.90 0.22 Competition 2.78 0.37

Action/ Being-active 2.88 0.25 Action/ Being-active 2.78 0.35

Skill development 2.92 0.16 Skill development 2.85 0.31
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K
ar

at
e

Achievement/Status

162

2.74 0.30

B
ox

in
g

Achievement/Status

28

2.78 0.23

Team membership/
Spirit 2.86 0.27 Team membership/Spirit 2.78 0.23

Fitness/ Energy release 2.76 0.28 Fitness/ Energy release 2.71 0.26

Fun 2.70 0.32 Fun 2.69 0.32

Friendship 2.67 0.34 Friendship 2.57 0.42

Competition 2.69 0.38 Competition 2.70 0.28

Action/ Being-active 2.83 0.35 Action/ Being-active 2.84 0.27

Skill development 2.86 0.21 Skill development 2.88 0.21

As shown in table 2, according to average 
scores of motivation for sports participation 
as per branches, the most and least important 
reasons for participation in taekwondo are 
skill development and fun, respectively. In 
kickboxing, the most important motivation 
is skill development while the least impor-
tant is friendship; in karate, team spirit and 

skill development are the most important 
(0.21) whereas friendship is the least. Judo-
kas consider action/being vital and friendship 
insignificant; wrestlers see skill development 
as the most important and friendship as the 
least, while among boxers, skill development 
is of utmost importance, where friendship 
does not matter. 

Table 3. Results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) on Motivation Scores 
of Sports Participation as Per Branch 

Impact Wilks’ λ F Hypothesis SD Error SD Sig. Partial η2

Intersection .008 9117.071 8.000 591.000 .000 .992

Sport Branch .798 3.425 40.000 2578.904 .000 .044

According to table 3, pursuant to results of 
MANOVA test, there is a significant differ-
ence between the scores of motivation for 
sports participation as per branch. F (40. 
2578.00) = 3.425, p = .000; Wilks’ λ = .798; 

Partial η2= .044. ANOVA analysis was ap-
plied in order to determine which dependent 
variable/variables lead to the mentioned dif-
ference.
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Table 4. Results of ANOVA Test On Motivation of Sport Participation as Per Branch 

Source Dependent variable Sum of 
squares

Degree of 
freedom

Mean of 
squares

F P Partial 
η2

Sports 
branch

Achievement/Status .204 5 .041 .448 .815 .004

Team membership/Spirit 5.961 5 1.192 10.742 .000 .082

Fitness/Energy release 1.966 5 .393 4.204 .001 .034

Fun 2.463 5 .493 3.855 .002 .031

Friendship 2.082 5 .416 2.567 .026 .021

Competition 2.363 5 .473 4.040 .001 .033

Action/Being active .338 5 .068 .561 .730 .005

Skill development .465 5 .093 1.492 .191 .012

Error Achievement/Status 54.425 598 .091

Team membership/Spirit 66.372 598 .111

Fitness/Energy release 55.931 598 .094

Fun 76.409 598 .128

Friendship 96.993 598 .162

Competition 69.939 598 .117

Action/Being active 72.097 598 .121

Skill development 37.272 598 .062

Total Achievement/Status 4602.600 604

Team membership/Spirit 4667.625 604

Fitness/Energy release 4523.920 604

Fun 4397.125 604

Friendship 4419.111 604

Competition 4686.000 604

Action/Being active 4908.000 604

Skill development 4991.438 604

As shown in table 4, once the analysis results 
are separately evaluated for each dependent 
variable, significant differences are deter-

mined as below: For team spirit, F(5, 598) = 
10.742. p = .000. Partial η2 = .082; for fit-
ness/energy release, F(5, 598) = 4.204, p = 
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.001, Partial η2 = .034;  for fun, F(5, 598) = 
3.855, p = .002. Partial η2 = .031; for friend-
ship, F(5, 598) = 2.567, p = .026, Partial η2 = 
.021; and for competition, F(5, 598) = 4.040. 
p = .001, Partial η2 = .033. 

In the wake of Turkey post hoc analysis to de-
termine between which branches significant 
difference occurs, team spirit scores are sig-
nificantly lower for taekwondo (2.74±0.29), 
kickboxing (2.84±0.38), karate (2.86±0.27), 
judo (2.78±0.31) and wrestling (2.82±0.27).

As for fitness/energy release aspect, the aver-
age score for taekwondo is found (2.66±0.37), 
and it is significantly lower than those of kick-
boxing (2.83±0.20) and karate (2.76±0.28).

The significant difference with respect to fun 
arises from the difference between average 
scores in taekwondo (2.60±0.41) and kick-
boxing (2.79±0.34). An analysis on friend-
ship aspect shows that the difference is due 
to kickboxing (2.76±0.40) and wrestling 
(2.53±0.45). The significant difference re-
garding competition aspect originates from 
the difference of average scores in karate 
(2.69±0.38) and kickboxing (2.76±0.40).

DISCUSSION 

It is important to determine participation mo-
tivations among youth for sports so as to take 
measures to prevent them from alienating 
from sports and physical activity. The number 

of relevant studies gradually has recently in-
creased (e.g. Sindik et al., 2013:14–31; Cope 
et al., 2013:56-75; Gülbahçe et al., 2018: 79-
87; Mishra and Acharya, 2017: 79-85). Here-
by this research aims at determining reasons 
for participation of 12-16 year-old athletes in 
sports as per sports branch; and results reveal 
different participation motives for different 
sports. According to the findings, the scores 
in team spirit, fitness/energy release, fun, 
friendship and competition differ depending 
on branches of athletes. 

The relevant studies put forth the difference 
in motivation for sports participation depend-
ing on certain features of athletes. For exam-
ple, Altıntaş and Koruç (2014) conducted a 
research in order to analyse young athletes’ 
motivation as per gender and sport. Pursuant 
to results of their study, no significant differ-
ence of participation motivation is in question 
with respect to gender. Nonetheless, athletes 
in team sports have significantly higher scores 
in sub-dimensions of team spirit and friend-
ship, compared to those in individual sports 
(Altıntaş & Koruç 2014:65). Another study 
examines participation motivation for sports 
among 15-18 year-old high school student 
in terms of diverse variables. Thereupon, the 
sub-dimension “competition” is more impor-
tant among footballers compared to those in 
“other branches” group. Moreover, the sub-
dimension of friendship is more important 
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for volleyball and football players than it is 
for basketball players (Şirin et al, 2008:104). 
Korur et al (2013:233) analysed the partici-
pation motivation of youth for sports with 
regard to certain variables, and concluded 
that the motivation differs depending on gen-
der, age, sports branch and geographical re-
gion. Pursuant to the study by Erdoğdu et al 
(2014: 262), the dimensions of achievement/
status, fun and friendship display dramatic 
changes as per sports branch. There are some 
differences among athletes therefore sport 
participation motivation is examined in dif-
ferent cultures with different samples (e.g. 
Gülbahçe et al., 2018; Mishra and Acharya, 
2017; Gjesdal, 2017; Shannon, 2016).

Environmental factors should comply with 
the motivation among children for participa-
tion and continuity in sports, for that they are 
orientated to sports and other physical activi-
ties at an early age (Cope et al, 2013:57). For 
this purpose, relevant literature comprises 
various recommendations about behaviours 
and practices by trainers so as to ensure ac-
tive participation of children in sports (Cope 
et al, 2013:67). For example, Pelletier et al 
(2001) carried out a study with swimmers 
at an average age of 15.6, and found out 
that an environment which supports auton-
omy of athletes may have a positive impact 
on the quality of motivation compared to a 
non-autonomous and more controlling envi-

ronment (Pelletier et al, 2001:279). Another 
research to determine participation motiva-
tion among young Americans, Australians 
and New Zealanders yielded similar results 
regarding motivation in the mentioned coun-
tries. The analyses as per gender indicate that 
competition is a greater motivation among 
boys, while girls participate in sport more 
for social reasons and fitness (Weinberg et 
al, 2000:342). According to a study on adults 
between 20 to 30 year-olds, the participation 
motivations pursuant to importance level are 
determined as follows: social energy, fitness, 
energy release, intrinsic motivation, team-
work, fun, extrinsic motivation and competi-
tion. Besides, differences were observed be-
tween women and men regarding mentioned 
motivations (Afsanepurak, et al., 2012:793). 
Again, the intrinsic motivations for physical 
training among students who join afterschool 
sport activities are found much higher than 
those who do not (Koka & Hein, 2003:86). 
An article derives scientific studies with 
qualitative research methods; and it examines 
individuals who lived in England between 
1990 and 2004 regarding the experience of 
participants in sports and physical activities, 
as well as their reasons for participating in 
sports/physical activities or not; accordingly, 
the individuals join sports and physical activ-
ities so as to initiate and maintain fun and so-
cial relationships (Allender et al., 2006:829). 
Pursuant to another survey on participation 
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reasons of students in sports and exercises, 
intrinsic motives came to the forefront such 
as fun and challenge. As for participation in 
exercises, the extrinsic reasons such as physi-
cal appearance, overweight and overcoming 
stress stand out among individuals (Kilpat-
rick et al., 2006:87). According to another 
study in England, affiliation, fitness, skill de-
velopment and friendship are the four funda-
mental participation motivations for martial 
artists (Jones et al., 2006:30).

CONCLUSION

The results of hereby study manifests differ-
ent participation motivations among athletes 
in combat sports depending on branch. In 
other words, there is a prominent motivation 
in each sport branch. Such difference may be 
due to different individual features and re-
quirements. Besides, the unique structure and 
character of each sport should not be over-
looked. Once young athletes find the sports 
environment compatible with their participa-
tion reasons, they will like practising sports 
more and will continue training. This could 
also prevent dropouts from sports. These 
findings provide unique information for 
sports coaches, sport psychologists and the 
parents. Each athlete’s motivational features 
should be known. This information then can 
be used to increase persistence of the athletes 
and to create a better sports environment and 
experience.
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ÖĞRETMENLERDE KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ PREVALANSI 
VE AĞRI İLE EMOSYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ VE VÜCUT 
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THE PREVALENCE OF MUSCULOSKELETAL PAIN IN TEACHERS 
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerde kas iskelet sistemi ağ-
rısı (KİSA) prevalansının saptanması, ağrının emosyonel durum,  ya-
şam kalitesi ve vücut farkındalığı üzerine olan etkilerinin belirlenme-
sidir. Yöntem: Kesitsel olarak yapılan bu çalışmaya devlet okullarında 
çalışan 555 öğretmen dâhil edilmiştir. Öğretmenlerin yaşam kalitesini 
değerlendirmek amacıyla SF-36 yaşam kalitesi anketi, emosyonel du-
rumu saptamak amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), vücut farkın-
dalığını değerlendirmek amacıyla Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ve 
ağrı şiddetini ölçmek amacıyla Görsel Analog Skala (GAS) kullanıldı. 
Bulgular: Öğretmenlerin (n:555) 280’i kadın, 275’i erkek, yaş ortala-
maları 38.61±9.37 yıldır. Araştırmaya dahil edilen 413 öğretmen kas 
iskelet sisteminde ağrı olduğunu bildirmiştir. En çok ağrıyan bölgeler 
bel (%46.9), boyun (%39.6), sırt (%36.2) ve omuz (%32.5) olarak sap-
tandı. Kas iskelet sistemi ağrısı olan öğretmenlerin BDÖ skoru yük-
sek, SF-36 skoru düşük bulundu (p<0.005). Kas iskelet sistemi ağrısı 
olan ve olmayan öğretmenlerin VFA skorları arasında fark saptanmadı 
(p=0.512). Sonuç: Öğretmenlerde KİSA prevalansının yüksek olduğu, 
buna bağlı olarak KİSA olan öğretmenlerde yaşam kalitesinde azalma 
ve depresyona yatkınlık saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kas İskelet Sistemi Ağrısı, Vücut Farkındalığı, 
Depresyon, Yaşam Kalitesi, Öğretmen

Abstract: Aim: The aim of this study was to determine the prevalence 
of musculoskeletal system pain (MSP), the effects of pain on emotional 
status, quality of life and body awareness in the intended teachers. 
Method: This cross-sectional study included 555 teachers working in 
public schools. The SF-36 quality of life questionnaire was used to as-
sess the quality of life of the teachers, the Beck Depression Inventory 
(BDI) to assess the emotional state, the Body Awareness Questionnaire 
(BDQ) to assess body awareness and the Visual Analogue Scale (VAS) 
to measure pain severity. Results: 280 (n = 555) teachers were female 
and 275 were male, mean of age was 38.61±9.37 years.  Included in 
this study, 413 teachers reported that they had pain in the musculo-
skeletal system. The most common areas were waist (46.9%), neck 
(39.6%), back (36.2%) and shoulder (32.5%). Teachers with pain in the 
musculoskeletal system had a high BDI score and a low score of SF-36 
(p<0.005). There was no difference between body awareness question-
naire scores of teachers with and without pain in the musculoskeletal 
system (p=0.512). Conclusion: The prevalence of pain in the MSP was 
high in the teachers and accordingly, the teachers who had the MSP had 
a decrease in quality of life and a predisposition to depression.

Key Words: Musculoskeletal System Pain, Body Awareness, Depres-
sion, Life Quality, Teacher
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GİRİŞ

Kas iskelet sistemi ağrıları (KİSA), çalışan 
nüfusta en sık rastlanan, yaşam kalitesi üze-
rine önemli derecede etkisi olan, ekonomik 
olarak büyük bir yük oluşturan önemli sağ-
lık problemlerinden birisidir (Samad et al., 
2010: 634-639; Correa L.A et al., 2018: 1-9). 
Kas iskelet sistemi hastalıkları kasları, liga-
mentleri, tendonları,  sinirleri kemikleri ve 
eklemleri etkileyen inflamatuvar ve dejenera-
tif durumları içermektedir (Allsop&Ackland, 
2010: 61-78; Atlas et al., 2007:34-40). Bu du-
ruma katkıda bulunan faktörler ise yorucu ve 
tekrarlayıcı aktiviteler ve yoğun iş yükü gibi 
işyeri faaliyetleridir (Smendley et al., 1995: 
160-163). Yaş, cinsiyet, sigara alışkanlığı gibi 
demografik özelliklerin de bu duruma sebep 
olabilecek değişkenler olduğu bilinmektedir 
(Lee et al, 2017: 198-204). 

Bazı meslek grubu çalışanları mesleki özel-
liklerden dolayı kas iskelet sistemi hastalık-
larına daha fazla maruz kalırlar (Gasparini 
et al., 2005: 99-189). Öğretmenler bu grupta 
yer alırlar. Bazen öğretmenlik öğretmenlerin 
fiziksel, kognitif ve duygusal kapasitelerini 
öğretim amaçlarına ulaşmak için daha fazla 
çaba harcadıkları elverişsiz koşullar altında 
gerçekleşir (Cardoso et al.,2009:1-10). Eğer 
iyileşme için yeterli zaman yoksa çalışanların 
sağlık durumlarından kaynaklanan işten izin 
alma seviyesinde artış meydana gelir ve bu-
nun sonucunda fiziksel sağlık, ruhsal sağlık 

ve performans etkilendiğinden eğitim işi zor-
laşır  (Gasparini et al., 2005: 99-189; Reis et 
al., 2006: 53-229). 

Öğretmenlerde kas iskelet sistemi ağrıları-
nın prevalansı ile ilgili birçok uluslar arası 
çalışma bildirilmiştir (Chang&Chan, 2010: 
23-29; Darmawan et al., 1995: 121-124). Ge-
nel olarak öğretmenlerde kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları diğer meslek gruplarına göre 
oldukça fazladır  (Cardoso et al., 2009: 1-10). 
Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları prevalan-
sı Suudi Arabistan’ da yapılan bir çalışmada 
%79.1 (Darwish&Al-Zuhair, 2013: 1-7), Bre-
zilya da yapılan bir çalışmada %55 (Cardoso 
et al., 2009: 1-10), ülkemizde yapılan farklı 
çalışmalarda %59.4 (Durmus &İlhanlı, 2012: 
5-12) ve %77 (Karakaya et al., 2015: 344-
350) olarak bildirilmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmada öğretmenlerdeki kas iskelet sis-
temi ağrı prevalansının saptanması, ağrının 
depresif semptomlar, yaşam kalitesi ve vücut 
farkındalığı üzerine olan etkilerinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Çalışmaya Kahramanmaraş il merkezinde 
bulunan ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyle-
rindeki devlet okullarında aktif olarak çalışan, 
en az 2 yıllık mesleki deneyimi olan ve kas 
iskelet sistemi ile ilgili herhangi bir cerrahi 
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öyküsü olmayan 22-63 yaş aralığındaki 555 
öğretmen dahil edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde 
Kahramanmaraş il merkezinde görev yapan 
7352 öğretmen dikkate alındı. Örneklem 
büyüklüğü α:0.05 hata düzeyi ve 0.80 testin 
gücü d:0.05 etki büyüklüğü ve % 95 güven 
aralığı ile 555 öğretmen olarak tespit edildi. 
Katılımcıların tümü yapılacak anketler hak-
kında aydınlatıldı ve aydınlatılmış onam for-
mu imzalatıldı. Katılımcıların bilgileri yüz 
yüze anket yöntemi kullanılarak alındı. Ka-
tılımcıların demografik verileri oluşturulmuş 
form ile kaydedildi. Veri toplama formunda 
aşağıdaki anket ve ölçekler kullanılmıştır.

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Emosyonel 
durumu değerlendirmek amacıyla kullanılan 
bu ölçek 0 ile 3 arası puanlanan ve her biri 4 
maddeden oluşan toplam 21 sorudan oluşur. 
Bu testten alınabilecek en yüksek puan 63’ 
tür ve yüksek puan artmış depresif semptom-
ları ifade eder (Hisli, 1998: 118-122). 

Görsel Ağrı Skalası (GAS): Ağrı şiddetinin 
ölçülmesi amacıyla kullanılan bu skalada ki-
şiden 100 mm yatay çizgi üzerinde ağrı şidde-
tini işaretlemesi istenir (0 mm ağrım yok, 100 
mm dayanılmaz ağrım var anlamına gelir). 
Değerlendirmede 0 mm “ağrı yok” 0.1 mm 
ve üzeri “ağrı var” olarak kabul edilmiştir. Bu 
skala ağrı şiddetini ölçmede geçerli, tutarlı ve 

tekrarlanabilir özelliktedir (Waterfield &Sim, 
1996: 94-97; Munoz et al., 2004: 43-48). 

SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi: Yaşam kali-
tesinin değerlendirilmesinde yaygın olarak 
kullanılan bu anket fiziksel fonksiyon (FF), 
sosyal fonksiyon (SF), fiziksel rol kısıtlılı-
ğı (FRK), emosyonel rol kısıtlılığı (ERK), 
mental sağlık (MS), enerji-bitkinlik düze-
yi (EBD), ağrı (A) ve genel sağlık durumu 
(GSD) gibi 8 boyutu ölçmeyi sağlayan 36 
sorudan oluşur. Puanlama her bir boyut için 
0 (en kötü), 100 (en iyi) arasında değerlendi-
rilir ve yüksek puan daha iyi yaşam kalitesini 
gösterir (Pınar, 2005: 259–264).

Vücut Farkındalık Anketi (VFA): Normal 
ya da normal olmayan vücut süreçlerine du-
yarlılığı ölçmek amacıyla Shields ve ark. ta-
rafından geliştirilen bu test, vücut süreçlerini 
tahmin etme, vücut tepkilerini tahmin etme, 
uyku-uyanıklık döngüsü ve hastalık başlangı-
cını tahmin etme gibi dört alt gruptan oluşur. 
Toplam 18 ifadeden oluşan bu testte katılım-
cıdan her bir ifade için bir ile yedi arasında 
puanlama yapması istenir. Değerlendirme 
toplan skor üzerinden yapılır ve yüksek puan 
vücut süreçlerine duyarlılığın daha iyi oldu-
ğunu gösterir (Shield et al., 1989: 802-815). 

Vücut Farkındalık Anketinin Türkçe versi-
yonu geçerlik ve güvenirlik çalışması ya-
pılmamıştır.  Anket ön denemesi araştırma 
kapsamına alınmayan 30 kişilik bir öğretmen 
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grubunda yapıldı ve anket Cronbach alpha 
düzeyi 0.88 olarak bulundu. Türkçe versiyo-
nu anket soruları (18 soru)  (Erden A. ve diğ., 
2013: 145-150) hiçbir değişiklik yapılmasına 
ihtiyaç duyulmadan örneklem grubunda kul-
lanıldı.

Fiziksel Aktivite: Günde en az 30 dakika 
hafif veya orta şiddette yapılan aktiviteleri 
içermektedir (Türkiye Fiziksel Aktivite Reh-
beri, 2014). Günde 30 dakikanın altında veya 
hiç fiziksel aktivite yapmayanlar “Hiç”, gün-
de en az 30 dakika fiziksel aktivite yapanlar 
“≥1”  olarak değerlendirildi.

Veri toplama formu aracılığıyla öğretmenle-
re KİSA varlığı soruldu. Ağrısı olanlarda ağrı 
şiddeti GAS, ağrı bölgesi vücut diyagramı ile 
belirlendi. Tüm öğretmenlerin emosyonel du-
rum BDÖ, vücut farkındalık düzeyi VFA ve 
yaşam kalitesi SF-36 yaşam kalitesi anketi ile 
değerlendirildi.

Veriler Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS) versiyon 22.0 for Windows 
programı kullanılarak analiz edildi. Çalışma-
ya %90 güç ile 555 öğretmen dahil edildi. P 

değeri 0,05’in altında anlamlı olarak kabul 
edildi. Ölçülebilen veriler ortalama, standart 
sapma,  kesikli veriler ise sıklık olarak sunul-
du. Veri analizinde ağrı durumu ile bağımsız 
değişkenler (cinsiyet, medeni hal, dominant 
ekstremite, alkol kullanımı v.b) Ki-kare ana-
lizi yapılarak karşılaştırıldı. Sürekli değişken-
ler (Yaş, ağırlık, boy, BKİ, mesleki deneyim, 
haftalık çalışma süreleri) bağımsız gruplarda 
t testi kullanılarak karşılaştırıldı ve kullanılan 
ölçek ve anket ortalamaları Pearson Korelas-
yon analizi ile değerlendirildi. 

ARAŞTIRMANININ KISITLARI

Literatürde öğretmenlerin vücut farkındalık 
durumu ile ilgili yapılan herhangi bir çalış-
maya rastlanmamasından dolayı makalenin 
tartışma kısmında kıyaslama yapılamaması 
bu çalışmanın en önemli kısıtlılığıdır. 

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kas iskelet 
sistemi ağrı durumları ile sosyo-demografik 
özellikleri karşılaştırılması tablo 1’ de göste-
rilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Ağrı Durumlarının  
Karşılaştırılması

Sosyo-Demografik Özellikler Toplam Ağrı Durumu
X2*

/p
Var Yok

n               % n % %

Cinsiyet

Kadın 280 50.5 224 54.2 56 39.4 9.260
/0.002Erkek 275 49.5 189 45.8 86 60.6

Medeni Hal

Evli 429 77.3 326 78.9 103 72.5 3.994
/0136Bekar 118 21.3 80 19.4 38 26.8

Boşanmış 8 1.4 7 1.7 1 0.7

Dominant Ekstremite

Sağ 483 87.0 360 87.2 123 86.6 0.028
/0.484Sol 72 13.0 53 12.8 19 13.4

Alkol Kullanımı

Evet 17 3.1 11 2.7 6 4.2 0.868
/0.250Hayır 538 96.9 402 97.3 136 95.8

Sigara Kullanımı    

Evet 138 24.9 109 26.4 29 20.4 2.016
/0.094Hayır 417 75.1 304 73.6 113 79.6

 Çalışılan Okul Düzeyi

İlkokul 233 42.0 184 44.6 49 34.5 4.492
/0.106Ortaokul 172 31.0 121 29.3 51 35.9

Lise 150 27.0 108 26.2 42 29.6

Fiziksel aktivite kez/ hafta

Hiç 218 39.3 169 40.9 49 34.5 1.822
/0.105≥1 337 60.7 244 59.1 93 65.5
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*Ki-kare testi,  p<0.05,   %  Kolon Yüzdesi

Katılımcıların 280’i kadın, 275’i erkekti. Ka-
tılımcıların 218’i hiç fiziksel aktivite yapma-
dıklarını bildirmişlerdir (Tablo 1). KİSA olan 
öğretmenlerin 224’ü (%54.2) kadın, 189’u 
(%45.8) erkekti. Cinsiyetler arasında KİSA 
prevalansı arasındaki fark anlamlı bulundu 
(Tablo 1). Araştırmaya dahil edilen kadın öğ-
retmenlerin yaş ortalamaları 35.6±8.5, erkek 
öğretmenlerin yaş ortalamaları 41.6±9.2’ dir.  
Kadın öğretmenler %32.5’ inin 30 yaş ve al-

tında olduğu, erkek öğretmenlerin ise %51.3’ 
ünün 40 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir. 
BKİ göre erkek öğretmenlerin kadın öğret-
menlere göre fazla kilolu (%57.8) ve obez 
(%14.5) olduğu, deneyim sürelerinin daha 
fazla olduğu belirlenmiştir.

KİSA durumuna göre öğretmenlerin yaş, 
ağırlık, boy, BKİ, mesleki deneyim ve hafta-
lık toplam çalışma süreleri ortalamaları karşı-
laştırılmış ve tablo 2’ de sunulmuştur.

Tablo 2. KİSA Durumuna Göre Öğretmenlerin Bazı Özellik Ortalamalarının  
Karşılaştırılması

  
Özellikler

                               Ağrı Durumu

        t/ p*Toplam 
(n:555)

Var
(n:413)

Yok
 (n:142)

Ort.±SS Ort.±SS Ort.±SS

Yaş (yıl) 38.61±9.37 38.53±9.20 38.85±9.87 -0.345/0.730

Ağırlık (kg) 72.64±13.52 72.31±13.54 73.60±13.46 -0.984/0.326

Boy (m) 1.68±0.08 1.68±0.08 1.69±0.07 -1.080/0.281

BKİ 25.36±3.69 25.32±3.77 25.47±3.48 -0.412/0.681

Mesleki deneyim (yıl) 14.93±9.35 14.83±9.16 15.23±9.90 -0.444/0.657

Haftalık çalışma süresi (saat) 30.07±8.40 29.85±8.19 30.73±9.00 -1.080/0.280

*Bağımsız gruplarda T testi p<0.05

Öğretmenlerin yaş ortalaması 38.61±9.37 
yıl, BKİ ortalama değeri 25.21±3.69, orta-
lama mesleki deneyim süresi 14.93±9.35 yıl 
(2-41 yıl) ve ortalama haftalık çalışma süre-
si 30.07±8.4 saat (2-56 saat) olarak bulundu. 

KİSA olan öğretmenlerle olmayanlar karşı-
laştırıldığında yaş, BKİ, mesleki deneyim 
süresi ve haftalık çalışma süreleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunamadı (Tablo 2).

Ağrı bölgelerinin cinsiyete göre karşılaştırıl-
ması Tablo 3’ te sunulmuştur.
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Tablo 3. Ağrı Bölgelerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

       Kadın Erkek                           X2/ p*

            n             %            n          %

Boyun 144 51.4 80 29.1 28.760/0.000

Omuz 117 41.8 63 22.9 22.559/0.000

Dirsek 35 12.5 26 9.5 2.0012/0.100

El 57 20.4 27 9.8 11.997/0.000

Sırt 121 43.2 81 29.5 11.347/0.001

Bel 141 50.4 118 42.9 3.092/0.042

Kalça 56 20.0 36 13.1 4.789/0.019

Diz 88 31.4 86 31.3 0.002/0.521

Ayak 97 59.6 63 40.4 9.310/0.002

* Ki-kare testi,  p<0.05,   %  Kolon Yüzdesi

Erkek öğretmenler arasında en fazla görülen 
ağrı bölgesi bel, kadın öğretmenlerde ise bo-
yun bölgesiydi (Tablo 3).

Ağrı bölgesi GAS skoru ortalamalarının cin-
siyete göre karşılaştırılması Tablo 4’ de gös-
terilmiştir.
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Tablo 4. Cinsiyete Göre GAS Ortalamalarının ve Ağrı Bölgelerinin Karşılaştırılması

Ağrı Böl-
gesi

Görsel Analog Skalası (GAS)

t/ p*Kadın Erkek 

n  (%) Ort.±S.S Min-Max Ort.±S.S Ort.±S.S

Boyun 220(39.6) 4.66±2.48 0.2-10.0 4.99±2.43 4.07±2.46 2.663/0.008

Omuz 182(32.5) 4.94±2.34 0.8-10.0 5.18±2.28 4.47±2.39 1.931/0.055

Dirsek 61(11.0) 3.38±2.52 0.7-10.0 3.36±239 3.41±2.76 -0.77/.0944

El 82(14.8) 3.75±2.47 0.1-10.0 4.14±2.53 2.91±2.14 2.132/0.036

Sırt 201(36.2) 4.99±2.51 0.1-10.0 5.56±2.63 4.11±2.05 4.162/0.000

Bel 259(46.9) 5.31±2.52 0.1-10.0 5.73±2.62 4.83±2.32 2.905/0.004

Kalça 95(17.1) 4.23±2.55 0.8-10.0 4.49±2.67 3.81±2.32 1.285/0.202

Diz 177(31.9) 4.84±2.67 0.5-10.0 5.04±2.77 4.63±2.55 1.021/0.309

Ayak 161(29.0) 4.79±2.70 0.1-10.0 5.14±2.80 4.27±2.48 2.011/0.046

*Independent T test,  p<0.05

En çok ağrı şikâyeti olan 5 bölge sırasıyla bel, 
boyun, sırt, omuz ve diz bölgesiydi. Her iki 
cinsiyette de ağrı şiddeti en fazla olan bölge 
ise bel bölgesidir. Bu bölgenin GAS skoru 
ortalaması 5.31±2.52 olarak saptandı. Ağrı 
şiddeti an az olan vücut bölgesi ise 3.38±2.52 

GAS skoru ortalaması ile dirsek bölgesidir 
(Tablo 4). 

KİSA olan ve olmayan öğretmenlerde vücut 
farkındalık, emosyonel durum ve yaşam kali-
tesi ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları-
nın karşılaştırılması Tablo 5’ te sunulmuştur.
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Tablo 5. KİSA Olan ve Olmayanlar Öğretmenlerde Vücut Farkındalık Durumu, Emos-
yonel Durum ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

  
Ağrı Durumu

        t/ p*Toplam
(n:555)

Var
(n:413)

Yok
(n:142)

Ort.±SS Ort.±SS Ort.±SS

BDÖ 9.57±8.49 10.51±8.41 6.85±8.16 4.50/0.000

VFA 91.18±21.73 91.54±21.09 90.15±23.53 0.656/0.512

FRK 63.15±38.96 59.19±39.77 74.64±34.07 -4.135/0.000

ERK 63.93±40.06 59.36±40.73 77.23±34.92 -4.668/0.000

EBD 58.59±18.77 56.28±18.56 65.30±17.81 -5.048/0.000

 MS 67.13±16.66 66.03±16.52 70.33±16.70 -2.668/0.008

SF 68.88±23.45 67.01±23.28 74.31±23.17 -3.224/0.001

FF 68.93±22.13 65.75±21.93 78.20±20.05 -5.961/0.000

A
GSD

73.17±21.60
59.54±17.30

68.64±20.89
57.53±16.94

86.32±18.00
65.39±17.09

-8.996/0.000
-4.758/0.000

*Bağımsız gruplarda T testi,  p<0.05   VFA: 
Vücut Farkındalık Anketi; FRK; Fiziksel Rol 
Kısıtlılığı;  ERK: Emosyonel Rol Kısıtlılığı;  
EBD: Enerji-Bitkinlik Düzeyi; MS: Mental 
Sağlık; SF: Sosyal Fonksiyon (SF);  FF: Fi-
ziksel Fonksiyon; A:Ağrı; GSD: Genel Sağ-
lık Durumu.

Katılımcıların BDÖ skoru ortalama de-
ğeri 9.57±8.49, VFA skoru ortalaması ise 
91.18±21.73 olarak bulundu. KİSA olan öğ-

retmenlerle olmayanların BDÖ skorları kar-
şılaştırmasında fark anlamlı (p:0.000) VFA 
skoru karşılaştırmasında ise fark anlamsız 
olarak bulundu (p:0.512) (Tablo 5).

KİSA olan öğretmenlerde vücut farkındalığı 
ile yaşam kalitesi ve emosyonel durum ölçek-
leri arasında korelasyon olup olmadığı Tablo 
6’ da gösterilmiştir.
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Tablo 6. KİSA Olan Öğretmenlerde Vücut Farkındalık Durumu ile Emosyonel Durum 
ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ölçekler r p

VFA-BDÖ -0.108 0.028

VFA-FRK 0.009 0.853

VFA-ERK 0.027 0.581

VFA-EBD 0.062 0.207

VFA-MS 0.161 0.001

VFA-SF 0.058 0.239

VFA-FF 0.134 0.006

VFA-A 0.030 0.545

VFA-GSD 0.096 0.052

Pearson korelasyon analizi. VFA: Vücut Far-
kındalık Anketi; BDÖ; Beck Depresyon Öl-
çeği;  FRK; Fiziksel Rol Kısıtlılığı;  ERK: 
Emosyonel Rol Kısıtlılığı;  EBD: Enerji-Bit-
kinlik Düzeyi; MS: Mental Sağlık; SF: Sos-
yal Fonksiyon (SF);  FF: Fiziksel Fonksiyon; 
A:Ağrı; GSD: Genel Sağlık Durumu.

VFA ile BDÖ skorları arasında negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki bulundu (r:-0,108,p:0,028). 

VFA skoru ile yaşam kalitesi alt değerlendir-
me kategorilerinden MS (r:0,161, p:0,001) ve 
FF (r:0,134, p:0,006) arasında pozitif yönlü 
ilişki bulundu (Tablo 6).

Ağrısı olan öğretmenlerde BDÖ ile VFA ve 
yaşam kalitesi SF-36 alt ölçekleri arasında 
korelasyon analizi tablo 7’ de sunulmuştur.
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Tablo 7. KİSA Olan Öğretmenlerin Emosyonel Durum ile Yaşam Kalitesi Alt Ölçekleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ölçekler r p

Beck Skoru -FRK -0.313 0.000

Beck Skoru -ERK -0.347 0.000

Beck Skoru -EBD -0.373 0.000

Beck Skoru -MS -0.458 0.000

Beck Skoru -SF -0.372 0.000

Beck Skoru -FF -0.208 0.000

Beck Skoru -A -0.392 0.000

Beck Skoru -GSD -0.399 0.000

Pearson korelasyon analizi. FRK; Fiziksel 
Rol Kısıtlılığı;  ERK: Emosyonel Rol Kısıt-
lılığı;  EBD: Enerji-Bitkinlik Düzeyi; MS: 
Mental Sağlık; SF: Sosyal Fonksiyon (SF);  
FF: Fiziksel Fonksiyon; A:Ağrı; GSD: Genel 
Sağlık Durumu.

BDÖ skoru ile yaşam kalitesi alt değerlen-
dirme kategorilerinin tamamı arsında nega-
tif yönlü ve anlamlı ilişki vardır. BDÖ skoru 
arttıkça yaşam kalitesi alt ölçek puanlarının 
anlamlı şekilde düştüğü görüldü (Tablo 7).

TARTIŞMA

Bu çalışmada öğretmenlerin ağrı durumları 
ile vücut farkındalığı, yaşam kalitesi ve emos-
yonel durumları incelenmiştir. Öğretmenlerin 
mesleki sağlığına odaklanan az sayıda çalış-
ma vardır. Bu yüzden birçok ülkedeki öğret-
menlerin kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 
prevalansı bilinmemektedir.

Ağır kaldırma, kötü çalışma postürü, eğilme, 
dönme, uzun süre oturma ya da ayakta durma 
ve tekrarlayıcı hareketleri içeren iş aktivite-
leri kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ge-
lişmesine katkıda bulunur. Oturarak yapılan 
uzun süreli kitap okuma, sınav kağıdı değer-
lendirme ve bilgisayar kullanımı, uzun süreli 
ders anlatma ve tahtada tekrarlayıcı baş üze-
ri yazma aktivitesi öğretmenlerde bel ve üst 
ekstremite ağrılarına sebep olan faktörlerdir 
(Malcharine et al., 2001: 79-90). 

Durmuş ve İlhanlı yapmış oldukları çalışma-
da öğretmenlerdeki KİSA prevalansını %60,3 
(Durmus&İlhanlı, 2012: 5-12), Korkmaz 
ve ark. %51.4 (Korkmaz et al., 2011: 649-
657), Cardosu ve ark. %55 (Cardoso et al., 
2009: 1-10), Brulin ve ark. %40 (Brulin et 
al., 1998: 103-111), Allsop ve Ackland %68 
(Allsop&Ackland, 2010; 61-78) ve Darwish 
ve Al-Zuhair kadın öğretmenler üzerine yap-
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tıkları çalışmada ise % 79.17 olarak bildirmiş-
lerdir (Darwish &Al-Zuhair, 2013: 1-7). Bi-
zim çalışmamızda ise öğretmenlerdeki KİSA 
prevalansı Darwish ve Al-Zuhair’in yaptığı 
çalışma ile uyumlu fakat literatür verilerinden 
biraz yüksek olarak (%74.4) bulunmuştur. 

Bazı çalışmalar kadın cinsiyet, ileri yaş, mesle-
ki deneyim süresi ve çalışma süresi gibi birey-
sel faktörlerin öğretmenlerde KİSA gelişimi 
ile pozitif ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur 
(Yue et al., 2012; 1-8; Korkmaz et al., 2011: 
649-657; Darmawan et al., 1995: 121-124; 
Chiu&Lam, 2007: 19-32). Karakaya ve ark. 
yaptıkları çalışmada KİSA olan ve olmayan 
öğretmenlerde yaş, cinsiyet, mesleki deneyim 
süresi ve haftalık çalışma süresi arasında fark 
bulamamıştır (Karakaya et al., 2015: 344-
350). Başkurt ve ark. nın yaptıkları çalışmada 
KİSA varlığı ile kadın cinsiyet arasında ilişki 
bulmuş fakat haftalık çalışma süresi ile ilgili 
ilişki bulamamıştır (Baskurt et al., 2011: 58-
64). Durmuş ve İlhanlı KİSA olan ve olmayan 
öğretmenler arasında yaş ve BKİ değerleri-
nin benzer olduğunu (Durmus&İlhanlı, 2012: 
5-12), Darwish ve Al-Zuhair’in çalışmasında 
yaş ile KİSA varlığı arasında anlamlı bir ko-
relasyon olduğunu bildirmiştir (Darwish&Al-
Zuhair, 2013: 1-7). Bizim çalışmamızda ise 
kadın cinsiyet ve KİSA gelişimi arasında bir 
ilişki bulunmuş, yaş, BKİ, mesleki deneyim 
süresi, haftalık çalışma süresi gibi parametre-
ler ile KİSA oluşumu arasında bir ilişki bulu-

namamıştır.  Ağrı ve cinsiyet üzerine yapılan 
bir çalışmada kadınların ağrıya daha fazla yat-
kın olduğu, hatta KİSA prevalansının erkek-
lerden daha fazla olduğu bildirilmiş ve ağrının 
nedenleri olarak cinsiyet farkı, genetik, psiko-
lojik, anatomik, nöral, hormonal farklılıklar, 
yaşam tarzı ve kültürel farklardan oluştuğu 
bildirilmiştir (Şahin, 2004: 1-9).

 En sık ağrı görülen vücut bölgeleri Korkmaz 
ve ark. yaptığı çalışma sonucuna göre bel 
(%43.8) ve boyun (%42.5) (Korkmaz et al., 
2011: 649-657), Karakaya ve ark. yaptığı ça-
lışmada boyun (%39), Bel (%38) (Karakaya et 
al., 2015: 344-350), Durmuş ve İlhanlının yap-
tığı çalışmada bel (%74.9), omuz (%55.9) ve 
boyun (47,9) ( Durmus &İlhanlı, 2012: 5-12) 
olarak bildirilmiştir. Chiu ve Lam boyun böl-
gesinin ağrı prevalansını % 69.3 (Chiu&Lam, 
2007: 19-32), Yue ve Ark. ise bel bölgesi ağrı 
prevalansını %48.7 olarak bildirmiştir (Yue 
et al., 2012: 1-8). Bizim yaptığımız çalışma 
sonucuna göre en fazla ağrıyan vücut bölge-
leri literatüre uyumlu olarak bel (%46.9) ve 
boyun (39.6) olarak bulunmuştur. Cinsiyetler 
arasında karşılaştırma yapıldığında erkelerde 
en fazla ağrıyan bölge bel (%46.3), kadınlarda 
ise boyun (%64.1) bölgesidir. Öğretmenlerin 
uzun süre ayakta durarak çalışmaları, masa 
başı yaptıkları çalışmalarda ise başın uzun sü-
reli fleksiyon pozisyonu gibi nedenlerle bel ve 
boyun bölgelerinde daha fazla ağrı görülmesi 
beklenen bir durumdur. 
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KİSA olan öğretmenlerde yaşam kalitesini 
araştıran az sayıda çalışma yapılmıştır. Dur-
muş ve İlhanlı yapmış oldukları çalışmada 
KİSA olan öğretmenlerin SF-36 alt ölçekle-
rinden duygusal rol kısıtlaması, ruh sağlığı 
ve enerji alt ölçekleri dışında kalan tüm öl-
çek skorları ağrısı olmayanlara göre düşük 
bulunmuştur (Durmus&İlhanlı, 2012: 5-12). 
Karakaya ve ark. yapmış olduğu çalışmada 
ise ağrı ve enerji alt ölçekleri KİSA olanlarda 
daha düşük olarak bulunmuştur (Karakaya et 
al., 2015: 344-350). Bizim çalışmamızda ise 
KİSA olan öğretmenlerde SF-36’nın tüm alt 
ölçekleri anlamlı şekilde daha düşük olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlar KİSA varlığının 
yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.

Kronik ağrı varlığı depresyon ya da diğer 
psikolojik durumlar ile sık sık ilişkilendiril-
miştir (Kerssens et al., 2002: 203-212). Vogt 
ve ark. ağrı şiddeti arttığında depresif semp-
tomlarında arttığını bildirmiştir (Vogt et al., 
2003: 435-441). Durmuş ve İlhanlı yaptıkla-
rı çalışmada KİSA olan öğretmenlerde dep-
resif semptomların daha fazla (BDÖ puan 
ortalaması꞊ 7.0) olduğunu bildirmişlerdir 
(Durmus&İlhanlı, 2012: 5-12). Bizim çalış-
mamızın sonuçları da literatürle uyumlu bir 
şekilde KİSA olanlarda BDÖ puan ortalaması 
ağrısı olmayanlara göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür.  Ağrı ile ilişkili olarak psikolo-
jinin nedensel bir faktör olduğu bazı çalışma-

larda belirtilmiştir ancak ağrı sonrası psikolo-
jik bozuklukların mı arttığı yoksa psikolojik 
bozukluklara eşlik eden bir ağrı varlığının 
olduğuna dair çalışmalar yetersizdir (Şahin, 
2004: 1-9; Korkmaz et al., 2011: 649-657).

VFA normal ve duyusal olmayan vücut süreç-
lerinin ve farkındalıklarının ortaya konulabil-
mesi için güvenilir bir araçtır (Shield et al., 
1989: 802-815). Bu çalışmanın sonucunda 
KİSA olan öğretmenler ile olmayanlar ara-
sında vücut farkındalık durumu puan ortala-
maları arasındaki fark anlamlı bulunamadı. 
Vücut farkındalık durumu ile yaşam kalite-
si değerlendirmesi alt skorlarından sadece 
mental sağlık düzeyi arasında pozitif yönlü 
ilişki bulundu. Mental sağlık düzeyi arttıkça 
vücut farkındalık durumunda da artış olduğu 
görülmüştür (p꞊ 0.001). Ayrıca vücut farkın-
dalık durumu ile emosyonel durum arasında 
negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.(r:-0.108, 
p:0,028)

SONUÇ 

Sonuç olarak bu çalışmada öğretmenlerde 
KİSA prevalansın yüksek olarak bulunmuş, 
yaşam kalitesi ve emosyonel durum üzerine 
olumsuz etkileri olduğu ortaya konmuştur. 
Öğretmenlerde en çok ağrıyan bölge sırt ve 
boyun bölgesi, ağrı şiddeti en fazla olan böl-
ge ise bel bölgesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çalışmamızda öğretmenlerde KİSA 
oluşumuna sebep olabilecek en önemli faktö-
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rün cinsiyet farklılığı olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bunun nedeninin kadın öğretmenlerin 
öğretmenlik mesleği dışında ev işleri ile de 
uğraşmaları olabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerde KİSA varlığı sadece öğ-
retmenlerin sağlık durumunu etkileyen bir 
problem değil, aynı zamanda eğitim ve öğ-
retim işini etkileyen önemli bir faktördür. Bu 
nedenle öğretmenlerde KİSA’ na sebep ola-
bilecek faktörleri tanımlamak ve bunları ön-
lemeye yönelik çalışmalar yapmak hem öğ-
retmenlerin yaşam kalitesini arttıracak hem 
de eğitim ve öğretim işinin daha sağlıklı ya-
pılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Musculoskeletal pain is one of the most common health problems in 
the working population, which is an economically significant burden that has a signi-
ficant impact on quality of life. (Samad et al., 2010: 634-639; Correa et al., 2018: 1-9).  
Musculoskeletal disorders include inflammatory and degenerative conditions affecting musc-
les, ligaments, tendons, nerves bones and joints (Allsop&Ackland, 2010: 61-78; Atlas et 
al.,2007:34-40). Factors contributing to this situation are workplace activities such as exhausti-
ve and repetitive activities and intense workload (Smendley et al., 1995: 160-163). It is known 
that demographic characteristics such as age, sex, smoking habits are variables that can cause 
this situation (Lee et al, 2017: 198-204). Some occupational group employees are more exposed 
to musculoskeletal disorders due to occupational characteristics (Gasparini et al., 2005: 99-189).  
Teachers take part in this group. Sometimes teaching takes place under unfavorable conditions 
in which teachers make more efforts to reach their teaching, physical, cognitive and emotional 
capacities (Cardoso et al., 2009: 1-10). If there is not enough time for recovery, the increase in 
level of job-related leave resulting from health status of employees will result in an increase in 
the level of physical health, mental health and performance, which makes the training job more 
difficult (Gasparini et al.,2005:99-189; Reis et al.,2006:53-229). Many international studies 
have been reported on the prevalence of musculoskeletal pain in teachers (Chang and Chan, 
2010: 23-29; Darmawan et al., 1995: 121-124). In general, musculoskeletal system disorders 
in teachers are much higher than other occupational groups (Cardoso et al.,2009:1-10). It was 
reported as in a study that prevalence of musculoskeletal disorders conducted in Saudi Arabia 
79,17% (Darwish&Al-Zuhair, 2013: 1-7), a study in Brasil 55% (Cardoso et al.,2009:1-10), 
in different studies conducted in our country 59.4% (Durmus&İlhanlı, 2012: 5-12) and  77% 
(Karakaya et al., 2015: 344-350) Aim: The aim of this study is to determine the prevalence of 
musculoskeletal system pain, the effects of pain on emotional status, quality of life and body 
awareness in the intended teachers. Materials and Methods: This cross-sectional study inclu-
ded 555 teachers working in public schools. The SF-36 quality of life questionnaire was used 
to assess the quality of life of the teachers, the Beck Depression Scale to assess the emotional 
state, the body awareness questionnaire to assess body awareness and the visual analogue scale 
to measure pain severity. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software Version 
22.0 was used for statistical analysis. Chi-square hypothesis test was used to test for associati-
ons between the each scale and the socio-demographic characteristics of teachers. Significance 
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levels were set at the 5% level using the hypothesis tests. Correlation analysis was performed to 
evaluate the independent association existing between the potential risk factors and Quality of 
Life-36, Beck Depression Inventory, Body Awareness Questionnaire. The results were presen-
ted in odds ratios and 95% confidence intervals. The study protocol had been approved by the 
Ethical Committee of Kahramanmaras Sutcu Imam University (Ref. No: 2017/01), and verbal 
consent was obtained from the teachers before the interview. Results: 280 (n = 555) teachers 
were female and 275 were male. 413 teachers reported that they had pain in the musculoskeletal 
system. The most common areas were waist (46.9%), neck (39.6%), back (36.2%) and shoul-
der (32.5%). Teachers with pain in the musculoskeletal system had a high Beck Depression 
Inventory score and a low score of SF-36. There was no difference between body Awareness 
questionnaire scores of teachers with and without pain in the musculoskeletal system. There 
was a negative and significant correlation between Body Awareness Questionnaire and Beck 
Depression Inventory scores (r: -0,108, p: 0,028). There was a positive correlation between the 
Body Awareness Questionnaire score and the quality of life subscales; Mental Health (MH) (r: 
0,161, p: 0,001) and Physical Function (PF) (r: 0,134, p: 0,006). Conclusion: The prevalence of 
pain in the musculoskeletal system was high in the teachers and accordingly, the teachers who 
had the pain in the musculoskeletal system had a decrease in quality of life and a predisposition 
to depression.



DERGİ HAKKINDA

Dergimiz 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Başta spor bilimleri olmak koşulu ile sağlık 
bilimleri ve spor bilimlerinin ortak kabul ettiği alandan yayınlar kabul edilmektedir. Günümüz 
koşullarında teknolojinin getirdiği kolaylık ve bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç nedeni ile 
dergimiz bu anlamda duyulan eksikliği bir nebze olmak koşulu ile gidermeye çalışmak amacıy-
la yayın hayatına girmiştir. Dergimiz başta spor bilimleri, spor eğitimi, sporcu sağlığı, sağlık 
yönetimi, spor hekimliği, tıp tarihi ve etik, sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, spora yönelik 
tıbbı ve biyolojik bilimler “doping” gibi bilim dallarından yayın kabul etmektedir. Ayrıca bu 
ana bilim anabilim dallarının alt bilim dallarında yapılan çalışmaları kendi alanında uzman 
hakemlerin değerlendirmesi ve olumlu sonuç alan çalışmaların yayınını kabul etmektedir. Far-
makoloji bilimi içerisinde yer alan fakat sporcu ve sporcu sağılığına yönelik çalışmalar da yine 
dergimizde kabul edilip değerlendirmeye alınmaktadır. Spor ve sporculara yönelik adli bilimler 
alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilerek değerlendirmeye alın-
maktadır. Gerçek anlamda bilimsel nitelik taşıyan, bilim dünyasına bilimsel anlamda hizmet 
edecek ve katkı sağlayacak çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin araştırma, derleme ve çeviri 
içerikli yayınları dergimiz kabul etmekte olup bünyesinde yayınlamaktadır. 

Dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup her bir sayı yılın üç ayında bir basılı olarak yayınlan-
maktadır. Dergimiz çalışma prensibi doğrultusunda her alana ait çalışmaya eşit ve adil şekilde 
yer vermektedir. Dergimize gelen çalışmalar iki ayrı alan uzmanı hakem tarafından değerlen-
dirilmekte olup bu değerlendirme süresi hakemlerin iş yoğunluğu kapsamında iki aylık süreci 
kapsamaktadır. İki ayrı hakemden onay alan çalışmalar dergimizin yayın kurulu onayı ile sıraya 
alınarak basılı şekilde yayınlanmaktadır. Dergimizde yazım kuralları apa sistemine göre düzen-
lenmekte olup, örnek bir makale formatı sistemden indirilmek koşulu ile yazarlar tarafından 
kullanılabilmektedir. Editör makamı derginin her türlü sisteminden sorumlu olup, hiçbir hakem 
ve yazar yükümlülüğünü taşımamaktadır. Yazarlar kendi hür irade ve bilgileri doğrultusunda 
yayın yapma hakkına sahip olup yayına kabul edilip yayınlanan çalışmalar konusunda bütün 
yükümlülüğü kabul etmiş bulunmaktadır. Dergimiz yayıncı ve okuyucu arasında bir köprü va-
zifesi yüklenmiştir. Dergimiz ve yayınlar hakkında değerlendirme yapan hakemler yayınlanan 
yayın hakkında hukuki bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yükümlülük yazarlara aittir. 
Dergimiz hiçbir yayın hakkında hakemler üzerinde etki ve zorlayıcı bir yaptırıma sahip değil-
dir. Hiçbir çalışma bir başka çalışmaya karşı öncelik hakkına sahip değildir. Her bir çalışma 
kendi açısından aynı koşul ve şartlara tabidir. Bir öncelik ve ayrıcalığı bulunmamaktadır. Hiçbir 
yazar değerlendirme yapan hakem hakkında bilgi sahibi olamaz ve hakemler üzerinde yüküm-
lülük oluşturamaz. Dergi yönetimi ve editör hiçbir çalışmanın öncelikli olduğunu belirleyemez 



ve hiçbir yazara öncelik veremez. Sistem her çalışma ve her yazar için aynı koşul ve şartlarda 
işletilir. Dergimizin yazım dili İngilizce’dir. 

Dergimiz uluslararası nitelikte olup bu niteliklere sahip çalışmaları kabul eder. Bir başka dergi-
ye herhangi bir nedenle gönderilmiş çalışmalar dergimizde yayınlanmak amacıyla kabul edilse 
bile tekzip yayınlanmak koşulu ile red edilir. Dergimize gönderilen her bir çalışmanın hakkı 
yazar tarafından dergimize verilmiştir. Yazar bunu peşinen kabul etmiştir. Bu durum ve ko-
şullar; yayın dergimizin sistemine yüklendiğinde işletilmeye başlanır. Bunun için yazarlardan 
özel bir beyan ve imza alınmaz. Oluşan veya oluşabilecek hukuki sorunlarda dergimizin hukuk 
danışmanları dergimiz ve dergimiz hakemlerini korumak adına her türlü işlemi tek taraflı olarak 
yapma hakkına sahiptir.

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Baş-
vuru koşulu olarak 101 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin, 1-Uluslararası makale bölü-
münün (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler 
dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi (10 puan) 
istenmektedir. Uluslararası Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi (SSTB) alan endeksli dergi 
kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.



ABOUT

Our Journal introduced its publishing activities in 2011. Publications are accepted from the 
fields accepted jointly by health sciences and sports sciences, especially including sports sci-
ences. With the facilities brought by technology in today’s conditions, our Journal entered into 
publication arena to meet the need for scientific studies, at least to some extent. It mainly ac-
cepts publications from such fields as sports sciences, sports education, sports medicine, history 
of medicine and ethics, nutrition for the athlete, athlete psychology, medical and biological 
sciences for sports, and “doping”. Moreover, it accepts studies from the sub-branches of these 
scientific fields which are evaluated and assessed positively by referees expert in their fields. 
Studies which are included in the pharmacology, but are on athletes and athlete health are also 
accepted and evaluated in our Journal.  Moreover, studies which are conducted in the field of 
forensic sciences for sports and athletes are accepted and evaluated in our Journal. Our Journal 
accepts and publishes studies which are originally scientific and will serve and contribute to the 
science world as well as research, collection and translation for these studies. 

Our Journal publishes four issues every year, each of which is published as printed in the first 
quarter of the year. In line with the working principle, our Journal includes studies from all 
fields equally and fairly. Studies which come to our Journal are reviewed by two different field 
expert referees, and the time period of reviewing is two months within the scope of the work-
load of the referees. Studies approved by two referees are queued to be published as printed 
following the approval of the council of publication. Our magazine article writing rules should 
be prepared according to the examples in the journal website. Editorial office is responsible for 
all kinds of system of the Journal, no referee or author hold the responsibility of it. Authors have 
the right to publish in line with their independent will and knowledge, and they are regarded as 
accepted all the responsibility of studies which are accepted for publication and published. Our 
Journal serves as a bridge between publishers and readers. Our Journal and referees who review 
publications do not have any legal obligation for the published study. All kinds of obligations 
belong to authors. Our Journal does not have any impact and forcing sanction on referees in 
terms of publications. No study has any priority against another. Each study is subject to the 
same conditions and requirements. It does not have a priority or privilege. No author can have 
information about the referee who review and create an obligation on referees. Journal mana-
gement and editor cannot decide that a study or author is priority. The system is operated with 
the same conditions and requirements for each study and author. Our journal writing language 
is English. 



Our Journal is international and accepts studies with such qualities. Studies which have been 
sent to another journal for any reason are rejected even if they have been accepted to be pub-
lished in our Journal, provided that a refutation is issued. Rights of a study which has been sent 
to our Journal have been given by the author to the Journal. It is regarded that the author has 
accepted it in advance. Such conditions and requirements begin to be operated once the publica-
tion is uploaded on our Journal’s system. No special declaration or signature is requested from 
authors in this regard. In cases of legal problems occurring or likely to occur, legal advisors of 
our Journal reserve unilaterally the right to take all actions to protect our Journal and its refe-
rees.

The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate Pro-
fessorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity Council. In this 
article, 1- (b) section of the international article part states that Original research articles (10 
points) published in the journals indexed by international field indices (the journals in the indi-
ces apart from those specified in 1a) are required. International Refereed Academic Journal of 
Sports, Health and Medical Sciences (SSTB) is included in the criteria for the journals indexed 
in its field and evaluated accordingly.



YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

11 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

12 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; Yılmaz, A., Güven, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, 
…………………………… Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde olmalıdır. Metin içi 
kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. 
Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan internet kaynakları numara-
landırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği olmayan wikipedia gibi inter-
net kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu tip kaynak kullanımı tespit 
edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir yazar(lar) bu konuda dergimiz 
üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.



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

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

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

16 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz.

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



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

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

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

21 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

22 Dergimiz yılda dört sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durum-
larda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi 
yönetimin insiyatifine bağlıdır.

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



yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

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

YUKARIDA BELİRTİLEN 24 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türçe ve İngilizcedir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, 
olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı (makale formatında olmak zorundadır) türünde yayınlara 
yer verilmektedir.

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

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

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

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

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

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi 
hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç 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. Hakem sürecine alınan 
çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması ve bilimsel etik kurallara uygun olarak 
dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde 



bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında 
hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI

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

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

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

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

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

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık 
altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 
kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, Amaç, Yöntem, Bulgu-
lar, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, 
Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar 
Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin 
sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

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

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

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

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

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

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

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

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

• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile 
yerini alır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.



83

KİTAP KAYNAKLARDA

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir Güven 
Kitabevi, ss.36-66

*KİTAP BÖLÜMÜ

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. 
Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90
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* MAKALELER
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ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki Etkisi, 
ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et al., 
(2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent pregnant wo-
men. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are saved 
to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months according 
to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding the evaluation 
within three months are directed to another referee. In this case, a time extension is in question 
and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right or withdraw the article from 
the system. The manuscripts in the referee evaluation process must be analyzed in terms of plagi-
arism and they should be sent to us and uploaded to the system in line with the scientific ethical 
rules. In case it has been determined that the articles published in our journal don’t comply with 
the scientific ethical rules, we reserve our legal rights against the relevant author(s).
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9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same 
rights and they’re equal. No privilege is granted.

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

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

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

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

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

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

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

17 The journal publishes four times a year in March, June, September and December. However, 
there might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.
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18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system and 
sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation process, 
correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made before that 
cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again with the registered 
ID number. The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are 
not made within 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors 
can impose sanctions on the journal in this case.
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WRITING RULES OF THE JOURNAL

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

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

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

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

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

• On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, 
Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish and English 
must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include Abstract, Aim, Met-
hod, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words must be given in 
3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of each word. In addition to this, 
key words must be written in the space provided by the system by capitalizing the first letters 
of each word and by separating each word by comma. It is necessary to choose the Turkish 
keywords according to “Türkiye Bilim Terimleri” and English key words in accordance with 
the “Index Medicus Medical Subject Heading (MeSH)” standards (http://www.bilimterimleri.
com).

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

• The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; this 
information must be uploaded to the system on the website.
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• It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical 
principles and ethical board report information (Name of the institution from which report is 
received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It is also ne-
cessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document and to send to 
our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a signed document 
indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the editorial board via 
e-mail.

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

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

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



90

REFERENCES WITHIN PAPER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

WRITING REFERENCES

• Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be 
put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the 
same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old 
to new).
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• If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the first 
6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles must be 
used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

• Anonymous writers from Internet sources must not be cited.

* BOOKS

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir Güven 
Kitabevi, ss.36-66

*CHAPTERS IN A BOOK

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. 
Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte 
Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26

* ARTICLES

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., (2014). 
Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Uluslararası Hakemli 
Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki Etkisi, 
ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et al., 
(2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent pregnant 
women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178
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SIK SORULAN SORULAR 

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

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

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

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

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda beş sayı şeklinde çıkmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık  ayları sonun-
da sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

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

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun bu-
lunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun gör-
dükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini başlatır. 
Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz ise 
ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca bağlar.
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8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem edi-
törleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu 
bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere eri-
şim sağlayamaz.

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

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

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

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

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak 
baş editörün onayı ile gerçekleştirilir.
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14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu 
bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayımla-
mak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere 
yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartla-
rının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. 
Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri Sinai Haklar 
Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü hakkını saklı 
tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 
Çerçevesinde savunur.

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

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

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

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem edi-
törlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.
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19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yük-
lenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazar-
dan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan 
editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu belge-
yi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda çalışması 
yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

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

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

1. Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many inter-
national indices.

2. Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3. Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a mem-
ber.

5. What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes four  times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of March, June, September and December. However, some special issues 
can be published in some cases.

6. Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be pro-
vided with the necessary information about the process and procedure.

7. How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at 
most according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.
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8. Is any information concerning “the author and authors” confidential?
In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9. Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the re-
ferees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10. Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11. Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation 
and reports are only on a volunteer basis.

12. What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they act 
actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are ac-
cepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13. Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14. If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?
The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the publi-
cation board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been published, 
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it is removed from the system on condition that refutation is published, necessary institu-
tions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid such problems, 
the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate papers should 
be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance of journal’s 
legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on Intellectual 
and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and moral rights 
within the framework of Laws of Turkish Republic.

15. Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even 
if they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only 
the editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is 
also out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17. Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process 
is confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an offi-
cial document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps 
are taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18. Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot in-
terfere in this process.

19. Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with exc-
lusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 
or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.
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20. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21. What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system 
and published even if it has obtained referee approval and completed the publication pro-
cess. The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in le-
gal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual and 
material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any liability 
in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally reserves its 
legal rights.
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