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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 29 sayısında yayın hayatına başladığı ilk günkü ki gibi sizlere heyecanla “merhaba” 
demekten büyük bir mutluluk duyuyorum... 

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; her seferinde büyük bir emekle bilimsel kaygı taşıyarak yayımla-
dığımız bu dergi, ekibimizin her seferinde bir önceki sayıdan daha iyisini çıkarabilmek gayreti; kalite 
bilincimizin temelini oluşturmuştur ve bu durum bizlere çok önemli tecrübeler kazandırmıştır. Yayın 
hayatına başladığı ilk günden itibaren bilimsel bir disiplin içerisinde hareket eden dergimiz, ülkemizin 
ve alanımızın çok önemli bir eksiği olan uluslararası indekslerde taranmak için azami gayret göstermek-
tedir. Ancak, bu güne kadar ülke bilimine ve alanda çalışan arkadaşlara sağlamaya çalıştığımız bilimsel 
katkıda eksik veya hatamız olduysa hepinizin hoşgörüsüne sığınarak affınıza talip olduğumuzu belirt-
mek isteriz.  Bize ilk günden beri bu yolda cesaret ve güç veren bilim insanı dostlarımıza, derginin çok 
önemli olan fakat hiç gözükmeyen mutfak kısmındaki teknik işlerimiz yürüten dostlarımıza ve Yönetim 
Kurulumuza teşekkürlerimi iletiyorum.  SSTB, spor, sağlık ve tıp alanında yapılan özgün bilimsel araş-
tırmalar ve uygulama çalışmalarına yer veren niteliği ile bugüne kadar alanda ki birçok akademisyenin 
yayınlarının paylaşılmasına aracılık etmiştir. Bu niteliği ile dergimiz;  sağlık ve spor alanlarında bilimsel 
çalışmalarda bulunan araştırmacılara ve ayrıca uygulamadaki partnerlerine ulaşmayı amaçlamış olan 
hakemli bir dergidir.  Evrensel bilgilerin bilimsel düzeyde paylaşıldığı, öğretildiği ve alanda çalışanların 
iletişim kaynağı durumunda olan akademik dergiler bilimsel çalışmaların ve araştırmaların çok önemli 
bir parçasıdır. Bu güne kadar bizlere çok önemli yayınlarla destek olup, bizim için çok kıymetli olan 
fikirleri ile dergimize katkıda bulunan herkese buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Saygılarımla..

(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 
manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü-
kümlülüklerikabul 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 durumun-
da yazar(lar) doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu 

Prof. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör
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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, ka-
muoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur..
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Öz: Amaç: Çalışmanın amacı Konya’daki bir grup amatör 
sporcunun zihinsel dayanıklılığını ölçmek ve zihinsel daya-
nıklılık alt gruplarının yaş, cinsiyet ve yapılan spor türleriyle 
ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Sporda Mental 
Dayanıklılık Anketi Konya’dan lisanslı, 16-18 yaş arasındaki 
70 kadın ve 70 erkek amatör sporcuya uygulandı. Toplam 140 
amatör sporcunun 35’i futbol, 32’si basketbol, 41’i voleybol 
ve 32’si de atletizm ile uğraşıyordu. Çalışmaya katılan spor-
cuların 33’ü 16 yaşında iken, 53’ü 17 yaşında ve 51’i de 18 
yaşındadır.  Verilerin analizinde; alt ölçek puanlarının cinsiyet 
yönünden karşılaştırılmasında independent t testi, yaş grup-
larına ve spor dallarına göre karşılaştırılmasında ise ANOVA 
testi kullanılmıştır. Bulgular: Erkek ve kadın sporcuların, 
Sporda Mental Dayanıklılık Anketi ile elde edilen, alt ölçek 
puanları (Güven, Devamlılık ve Kontrol) karşılaştırıldığında, 
erkek sporcuların Güven alt ölçek puanlarının kadın sporcu-
lara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Alt ölçek puanları 
yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında gruplar arasında fark 
bulunamamıştır. Benzer şekilde, alt ölçek puanlarının yapılan 
spor dallarına göre karşılaştırılmasında da yine gruplar ara-
sında fark olmadığı görülmüştür.  Sonuç: Erkek sporcularda 
artmış güven puanları hariç, amatör sporcular arasında mental 
dayanıklılık bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Amatör Sporcular, Mental Daya-
nıklılık, Güven, İstikrar ve Kontrol

Abstract: Aim: The aim of the study was to measure the men-
tal toughness of a group of amateur athletes in Konya and to 
investigate whether subgroups of mental toughness were asso-
ciated with age, gender and sport types. Methods: The Sports 
Mental Toughness Questionnaire was applied to 70 female and 
70 male amateur athletes aged 16-18 years, licensed to practi-
ce in Konya. Thirty five of the 140 athletes were dealing with 
soccer, 32 with basketball, 41 with volleyball, and 32 with 
athletics. Thirty-six of the athletes were 16 years old while 53 
were 17 years old and 51 were 18 years old. Student’s t test 
was used to compare subscale scores according to sex. The 
ANOVA test was used to compare subscale scores according 
to age groups and sports branches. Results: Subscale scores of 
140 athletes were obtained by Questionnaire. When subscale 
scores of male and female athletes were compared, it was seen 
that only confidence scores were higher in male athletes than 
in girl athletes. The subscale scores according to age groups 
were compared with the ANOVA test and no difference was 
found between the groups. Similarly, it was seen that there 
was no difference between the groups when the subscale sco-
res were compared according to sports branches. Conclusion: 
There was no significant difference in Mental Toughness bet-
ween amateur athletes, except for increased confidence scores 
in male athletes.

Key Words: Sport, Amateur Athletes,  Mental Toughness, 
Confidence, Constancy, and Control
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GİRİŞ

Sportif başarı, bir oyunu kazanmaktan çok 
daha fazlasıdır. Oyun ve yarışmalarda kaza-
nan ve kaybedenler varken, gerçek sportif 
aktivitelerde başarılı ve başarısız sporcular 
vardır. Başarılı sporcu olmanın yolu; üstün fi-
ziksel ve Mental Dayanıklılık yanı sıra spor-
cunun iyi ahlaklı olmasıdır.

Sporcular, antrenman veya müsabaka sıra-
sında çeşitli dış (homurdanan kalabalıklar, 
hakem hataları ve güçlü rakip gibi) veya iç 
(yorgunluk, kazanamama korkusu, duygu-
sal dengesizlik gibi) streslerle, zorluklarla ve 
olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadır-
lar. Bazı sporcular yüksek stresli ortamdaki 
bu zorlukları olumlu bir şekilde yöneterek, 
olumsuzlukların üstesinden gelebilirler. An-
cak, bazı sporcular için yüksek stresli ortam-
daki bu tür zorluklar, büyük iç sıkıntılara yol 
açarak, sporcuların performanslarını ve he-
deflerini olumsuz yönde etkileyebilir. Spor-
cuların yüksek stresli müsabakalarda ortaya 
çıkan zorlukları aşma yetenekleri, Mental 
Dayanıklılık ile açıklanmaktadır. 

Literatür incelendiğinde, iyimserlik, güven, 
benlik inancı, benlik saygısı, sosyal fizi-
ki kaygı, tutarlılık, arzu, kararlılık, bağlılık, 
odaklanma ve konsantrasyon, irade, kontrol, 
motivasyon ve cesaret gibi pek çok olumlu 
psikolojik davranışın sportif başarı ile ilişkili 
olduğu görülmektedir. Mental olarak daya-

nıklı sporcular üzerinde yapılan araştırmalar 
sonucu farklı kişilik özellikleri ileri sürülmüş-
tür. Fakat literatür dikkatlice incelendiğinde 
spor başarısıyla ilişkilendirilen bir çok olum-
lu psikolojik hareketin Mental Dayanıklılık 
olarak tanımlandığı da görülmektedir (Gould 
ve ark., 1987; Jones, 2002; Bull ve ark., 2005; 
Jones ve ark., 2007; Yaşartürk ve ark., 2014; 
Cox, 2012). Mental Dayanıklılık birçok çok 
araştırmacı tarafından hem kişilik özelliği, 
hem de ruhsal bir durum olarak ta tanımlan-
mıştır (Kroll, 1967; Gibson, 1998).

Mental Dayanıklılık kavramı, spor psikoloji-
sinde önemli bir yer tutmaktadır. Sporcular, 
antrenörler ve spor psikologları mental da-
yanıklılığın elit sporda sonuçlara ve başarıya 
ilişkin en önemli özellik olduğuna dair atıflar-
da bulunmuşlardır. Fakat Mental Dayanıklılık 
kavramı uygulamalı spor psikolojisinde en 
çok kullanılan ve en az anlaşılan terimlerden 
biridir. Buna rağmen araştırmacıların fikir 
birliği sağladığı Mental Dayanıklılık tanımı; 
sporcunun yüksek baskı altında ve rekabet or-
tamında ortaya çıkan stres durumlarıyla başa 
çıkma yeteneği olduğudur. Bu nedenle, Men-
tal Dayanıklılık sporcuların stresli durumlar-
da karşılaştıkları zorluklarla etkin bir şekilde 
baş edebilme kapasitelerini tanımlamak için 
kullanılan bir şemsiye terimdir. (Gould ve 
ark., 1987; Jones, 2002)

Luszki başarılı bir sportif performans için, 
1-Fiziksel İyi Oluş, 2-Beceri, 3-Tecrübe ve 
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4-Mental Dayanıklılık olmak üzere dört te-
mel unsurun gerekli olduğunu ve performans 
sırasında bu unsurların beraber çalıştıklarını 
söylemiştir (Luszki, 1982). Sporcu ve Ant-
renörlerin üst düzey performansa ulaşmada, 
önemli gördükleri motivasyonel psikolojik 
etmenlerin başında Mental Dayanıklılığın ol-
duğu birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir 
(Gould ve ark., 1987; Jones, 2002; Bull ve 
ark., 2005; Aydin ve Yaşartürk, 2017; Jones 
ve ark., 2007; Cox, 2012). Goldberg, Men-
tal Dayanıklılığa sahip olmayan sporcuların, 
performans sırasında Mental yönden güçsüz 
kalacaklarını ve başarılı performans sergile-
me konusunda yetersiz kalabileceklerini söy-
lemiştir (Goldberg, 1992). Diğer yandan Cox, 
üst düzey sporcular için Mental Dayanıklılı-
ğın oldukça önemli olduğunu bildirmiştir 
(Cox, 2012). 

Gould ve arkadaşları güreş antrenörlerinin 
%82’sinin, Mental Dayanıklılığı, güreşdeki 
başarıyı belirleyen en önemli psikolojik özel-
lik olarak ifade ettiklerini bildirmiştir (Gould 
ve ark. 1987). İlginçtir ki, bu çalışmadaki gü-
reş antrenörlerinin sadece %9’u, çalıştıkları 
sporcuların Mental Dayanıklılıklarını geliş-
tirmede veya değiştirmede başarılı oldukla-
rını belirtmişlerdir. Diğer yandan Williams, 
Mental Dayanıklılığın hız ve güç gibi fizik-
sel niteliklere göre kazanmakla daha fazla 
ilgisi olabileceğini ileri sürmüştür (Williams, 
1998)). 

Mental Dayanıklılığı ölçmek için değişik an-
ketler geliştirilmiştir. Bu anketlerden bazıları, 
sporcuların belirli bir branşdaki Mental Da-
yanıklılık seviyelerini ölçerken, Diğer anket-
ler genel anlamda, tüm bireysel ve takım spor 
dallarındaki sporcuların zihinsel dayanıklılık-
larını ölçmektedir. Clough ve arkadaşlarının 
geliştirdikleri “Zihinsel Dayanıklılık Ölçe-
ği-48” (MTS-48), 6 alt-boyuttan oluşmakta-
dır. Bu alt-boyutlar; kendine güven, duygusal 
kontrol, bağlılık, mücadele etme, kişiler arası 
kendine güven ve yaşam kontrolünden oluş-
maktadır (Clough ve ark., 2002). 

Middleton ve arkadaşları 12 alt-boyuttan 
oluşan “Zihinsel Dayanıklılık Envanteri 
(MTI)”ni geliştirmişlerdir. Bu envanterin alt-
boyutları; öz-yeterlilik, görev odağı, görev 
benzerliği, kapasite, zihinsel benlik algısı, 
olumlu olma, azim, hedefe bağlılık, değer, 
stres azaltma, kişisel en iyi oluş ve olumlu 
kıyaslama olmak üzere 12 alt boyuttan oluş-
maktadır (Middleton ve ark., 2004).

Sheard ve arkadaşları ise “Sporda Zihinsel 
Dayanıklılık Envanteri”ni (SMTQ-14) ge-
liştirmişlerdir. On dört maddeden oluşan bu 
envanter “güven, devamlılık, kontrol” olmak 
üzere üç alt boyut içermektedir. Sheard ve 
arkadaşları SMTQ-14 anketini, farklı branş-
larda spor yapan toplam 633 sporcuya uy-
gulayarak, geliştirmişlerdir (Sheard ve ark., 
2009). Bu anketteki, Güven; zor durumlar-
da hedefe ulaşmak için kişinin yeteneklerine 
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inanması ve rakiplerinden daha iyi olduğunu 
düşünmesidir. Kontrol; baskı altında ve zor 
durumlar karşısında, kişinin soğukkanlılığını 
koruyarak kontrollünü kaybetmemesi ve ra-
hat olmasıdır. Devamlılık; hedefler doğrultu-
sunda kişinin sorumluluk alması, hedefe kon-
santre olması ve mücadele etmesidir (Sheard, 
2013).

Madrigal ve arkadaşları ise 11 madde ve tek 
faktörden (zihinsel dayanıklılık) oluşan “Zi-
hinsel Dayanıklılık Ölçeği (MTS)”ni geliştir-
mişlerdir (Madrigal ve ark., 2013).

Sheard ve arkadaşları ile Madrigal ve arka-
daşlarının geliştirdiği ölçekler; Türkçe’ye ter-
cüme edilmiş ve bu anketlerin geçerliliği ve 
güvenilirliği gösterilmiştir (Pehlivan, 2014; 
Altıntaş, 2016; Erdoğan, 2016).

AMAÇ

Çalışmanın amacı Konya’daki bir grup ama-
tör sporcunun Mental dayanıklılıklarını; She-
ard ve arkadaşlarınca geliştirilen, Pehlivan 
ve Altıntaş tarafından Türkçe’ye çevrilerek 
geçerlilik ve güvenilirliği gösterilen, Sporda 
Zihinsel Dayanıklılık Envanter (SMTQ-14) 
ile ölçmek ve Mental dayanıklılık alt boyut-
larının (Güven, Devamlılık ve Kontrol) cinsi-
yet ile ilişkili olup olmadıklarının incelenme-
sidir. Ölçülen Mental Dayanıklılık alt boyut 
puanlarının amatör sporcuların yaşları ve ya-
pılan spor türleri ile ilişkili olup olmadığına 
bakmak ta çalışmanın amaçlarındandır. 

Çalışmanın kapsamı Konya İlinde lisanslı 
amatör sporculardan oluşmaktadır.

MATERYAL ve METOD

Sporcuların Mental Dayanıklılık düzeylerini 
belirlemek için Sheard ve arkadaşları tara-
fından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanarak, 
geçerlilik ve güvenilirliği gösterilen (Peh-
livan, 2014; Altıntaş, 2016) Sporda Mental 
Dayanıklılık Anketi (Sport Mental Tough-
ness Questionnaire-SMTQ-14) kullanılmış-
tır. SMTQ-14 anketi, genel Mental Dayanık-
lılığı ölçmenin yanı sıra sporcuların Güven, 
Devamlılık ve Kontrol alt boyut puanlarını 
da ölçmektedir. SMTQ-14 anketi 4’lü Likert 
tipinde olup cevaplar (1=Kesinlikle Doğru; 
4=Kesinlikle Yanlış) şeklindedir. Ölçeğin iç 
tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha) Güven 
alt boyutu için 0.79, Devamlılık alt boyutu 
için 0.76, Kontrol alt boyutu için 0.77 olarak 
bildirilmiştir (Sheard ve ark., 2009). 

Sporda Mental Dayanıklılık Anketinin Türk-
çe versiyonu, 16-18 yaş arası, 70 kadın ve 
70 erkek amatör sporcuya uygulanmış, ka-
tılımcılardan soruları dürüstçe cevaplamala-
rı istenmiştir. Çalışmaya katılan toplam 140 
sporcunun 35’i futbol, 32’si basketbol, 41’i 
voleybol ve 32’si atletizm ile uğraşıyordu. 
Sporculardan 33’ü 16 yaşında, 53’ü 17 yaşın-
da ve 51’i de 18 yaşındadır. 
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Çalışma Dizaynı 

Çalışmada ilgilenilen durum, amatör sporcu-
ların mental dayanıklılık düzeyleridir. Ama-
tör sporcuların mental dayanıklılık düzeyleri 
Sporda Mental Dayanıklılık Anketi (Sport 
Mental Toughness Questionnaire-SMTQ-14) 
ile ölçülmüştür. Mental dayanıklılık düzey-
leri ile cinsiyet, yaş ve yapılan spor türleri 
arasında ilişki olup olmadığına bakılmıştır. 
Bu çalışmanın dizaynı, prevalans çalışmaları 
olarak da bilinen, etken ve sonucun aynı an-
daki durumunu değerlendiren kesitsel çalış-
ma dizaynındadır. 

İstatistik 

Verilerin analizleri için SPSS programı kul-
lanılmıştır. Alt ölçek puanlarının cinsiyete 
göre karşılaştırılmasında independent t testi, 
alt ölçek puanlarının yaş gruplarına ve spor 
dallarına göre karşılaştırılmasında ise ANO-
VA testi kullanılmıştır.

Hipotez 

Kadın ve erkek amatör sporcuların Mental 
Dayanıklılıkları arasında fark yoktur. Alter-
natif hipotez; bayan ve erkek amatör spor-
cuların Mental Dayanıklılıkları arasında fark 
vardır.  

Çalışmanın Kısıtlılıkları 

Çalışmanın Konya İlindeki amatör sporcular-
la sınırlı kalması sonuçların genelleştirilmesi 
açısından kısıtlılık oluşturmaktadır. 

BULGULAR

Çalışmaya katılan 140 gönüllü amatör spor-
cunun %50’si (70 kişi) kadın,%50’si de (70 
kişi) erkektir (Grafik 1). 

140 amatör sporcunun 36 tanesi (%25,7) 16 
yaşında iken 53 tanesi (%37,9) 17 yaşında ve 
51 tanesi (%36,4) de 18 yaşındadır (Grafik 2).

Çalışmaya katılan 140 amatör sporcunun uğ-
raştıkları spor dallarına göre dağılımları şöy-
le idi.  35 kişi (%25) futbol, 32 kişi (%22,9) 
basketbol, 41 kişi (%29,3) voleybol ve 32 kişi 
(%22,9) de atletizm ile uğraşmaktadır. (Gra-
fik 3).
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Grafik 1. Çalışmaya Katılanların Yüzdelik Cinsiyet Dağılımları

Grafik 2. Çalışmaya Katılanların Yüzdelik Yaş Dağılımları

Grafik 3. Çalışmaya Katılanların Yaptıkları Sporların Yüzdelik Dağılımları
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140 amatör sporcuya Sporda Mental Daya-
nıklılık Anketi uygulanarak anketin Güven, 
Devamlılık ve Kontrol den oluşan alt boyut 
puanları toplanmıştır. Erkek ve kadın spor-
cuların alt ölçek puanları t testi ile karşılaş-
tırıldığında, erkek sporcularda sadece güven 
alt ölçek puanlarının kız sporculara göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür (Tablo-1). 

Tablo 1’de gösterildiği gibi, erkek sporcula-
rın güven alt boyut puanlarının toplamı, ka-
dın sporculara göre anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur (p=0.03). Buna karşın kadın ve 
erkek sporcuların devamlılık ve kontrol alt 
boyut puanları t testi ile karşılaştırıldığında 
(Tablo 2 ve Tablo 3) gruplar arasında fark 
bulunamamıştır (devamlılık için p=0.80, ve 
kontrol için p=0.77).  

Tablo 1. Erkek ve Kadın Sporcuların Güven Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Cins    N          S    sd   t     p

Kadın 70  12,60  3,08  130  1,13  0.03

Erkek  70  17,02  2,85

Tablo 2. Erkek ve Kadın Sporcuların Devamlılık Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Cins    N          S    sd   t     p

Kadın 70  8,57  2,13  138  0,251  0.80
Erkek  70  8,61  2,55

Tablo 3. Erkek ve Kadın Sporcuların Kontrol Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Cins     N         S    sd    t      p

Kadın  70  7.85   2,28  138  0.284  0.77
Erkek  70  7,02  2,85

Amatör sporcuların Güven, Devamlılık ve 
Kontrol puanları, yaş grupları ve yapılan spor 

dalı grupları için ANOVA testi ile karşılaştı-
rıldı (Tablo 4, 5 ve 6).



8

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:416 K:507
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)

Tablo 4. Yaş ve Spor Branşları için Güven Puanlarının ANOVA testi ile İncelenmesi

ANOVA

GÜVEN Toplam

Yaş Kareler
toplam

sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

18,41 3 6,139 ,690 ,560

Gruplar
İçi

1209,75 136 8,895

Total 1228,16 139

Branş Kareler
toplam

Sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

23,72 2 11,861 1,349 ,263

Gruplar
İçi

1204,44 137 8,792

Total 1228,16 139
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Tablo 5. Yaş ve Spor Branşları için Devamlılık Puanlarının ANOVA testi ile İncelenmesi

ANOVA

DEVAMLILIK Toplam

Yaş Kareler
toplam

sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

5,94 2 2,973 ,537 ,586

Gruplar
İçi

758,98 137 5,540

Total 764,92 139

Branş Kareler
toplam

sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

25,65 3 8,552 1,573 ,199

Gruplar
İçi

739,27 136 5,436

Total 764,92 139
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Tablo 6. Yaş ve Spor Branşları için Kontrol Puanlarının ANOVA testi ile İncelenmesi

ANOVA

KONTROL Toplam

Yaş Kareler
toplam

Sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

16,21 3 5,923 1,423 ,276

Gruplar
İçi

1052,24 135 8,246

Total 1068,45 138

Branş Kareler
toplam

Sd Kareler
ortalama

F p

Gruplar
Arası

17,12 4 5,122 0,752 ,421

Gruplar
İçi

1126,32 135 8,161

Total 1143,44 139

Yaş gruplarına göre alt ölçek puanları ANO-
VA testi ile karşılaştırılmış ve yaş grupla-
rı arasında Güven (p=0.560), Devamlılık 
(p=0.586) ve Kontrol (p=0.276) puanları 
açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(Tablo 4, 5 ve 6). Benzer şekilde, alt ölçek 
puanlarının yapılan spor dallarına göre kar-
şılaştırılmasında da gruplar arasında Güven 
(p=0.263), Devamlılık (p=0.199) ve Kontrol 
(p=0.421) puanları açısından anlamlı farklılık 
tespit edilememiştir (Tablo 4,5 ve 6). 

TARTIŞMA

Bu çalışma, mental dayanıklılığın temel alt 
bileşenlerinden olan, güven duygusunun er-

kek amatör sporcularda bayan amatör sporcu-
lara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Güven duygusu, zor şartlar altında hede-
fe ulaşmak için, kişinin kendi yeteneklerine 
inanması ve rakiplerinden daha iyi olduğunu 
düşünmesidir. Vealey, mental dayanıklılığın 
temel alt bileşenlerinden olan güven duygu-
sunun erkek sporcularda kadın sporculara 
göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir (Ve-
aley, 1988). Benzer şekilde bu çalışma, erkek 
amatör sporcuların bayan amatör sporculara 
göre daha yüksek güven puanlarına sahip 
olduklarını göstermektedir. Öte yandan Peh-
livan, Mental dayanıklılığın temel alt bile-
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şenleri konusunda, erkek ve kadın sporcular 
arasında fark bulmamıştır (Pehlivan, 2014). 
Literatür incelendiğinde, erkek sporcuların 
kadın sporculara oranla daha yüksek mental 
dayanıklılık düzeylerine sahip oldukları gö-
rülmektedir (Nicholls ve ark. 2009; Findlay 
ve Bowker,2009; Masum, 2014; ve Juan ve 
Lopez, 2015). Madrigal ve arkadaşları bu 
durumu, toplumun erkek sporcuları kızlara 
oranla fazla desteklediği görüşü ile izah et-
mektedir (Madrigal, ve ark. 2015). 

Bu çalışma, mental dayanıklılığın yaşa değiş-
keni ile ilişkili olmadığını da göstermiştir.

Mental dayanıklılığın yaş ile ilişkisi literatür-
de incelendiği zaman, çalışmamız ile çelişen 
bir şekilde, çoğu çalışmanın, mental daya-
nıklılık düzeyinin yaş ile arttığını ve mental 
dayanıklılığın yaş ile ilişkili olduğundan bah-
settiği görülmektedir (Connaughton ve ark. 
2008; Nicholls ve ark. 2009; Marchant ve 
ark. 2009; Yarayan ve ark. 2018).

Ancak bu çalışmada, yaşa bağlı değişkenler 
ve mental dayanıklılık arasında bir ilişki gö-
remedik. Bu durum, çalışmaya katılan spor-
cuların 16 ila 18 yaşları arasında olmasından 
kaynaklanıyor olabilir. Yaş grupları arasın-
daki sürenin kısa olması, yaş ile ilgili veri-
leri homojenleştirir. Heterojen verilere göre 
homojen verilerde gruplar arası farklılıkların 
ortaya çıkması daha güçtür. Çalışmaya katı-
lanların yaşça küçük olması bu sporcuların 

spor tecrübelerinin kısa olması anlamına da 
gelmektedir. Tecrübeli sporcuların tecrübesiz 
sporculara oranla daha yüksek mental daya-
nıklılık düzeylerine sahip oldukları daha önce 
bildirilmişti (Connaughton ve ark. 2008; Nic-
holls ve ark. 2011). Bu nedenle çalışmamız 
mental dayanıklılık ile yaş ilişkisini ortaya 
koyamamış olabilir.

Nicholls ve arkadaşlarının yaptıkları çalış-
mada olduğu gibi (Nicholls, ve ark. 2009) bu 
çalışmada da, mental dayanıklılığın yapılan 
spor türü değişkeni ile de ilişkili olmadığı 
gösterilmiştir.  

SONUÇ

Erkek sporcularda artmış güven puanları ha-
riç, kadın ve erkek amatör sporcular arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır.

ÖNERİLER

Kadın ve erkekler arasında bazı fizyolojik 
farklılıklar var. Bunlardan maksimum oksi-
jen tüketim kapasitesi, kuvvetli kas kitlesi ve 
kemik-bağ yapısı erkek sporculara güç, ivme 
ve hız gerektiren sporlarda avantaj sağlar. Bu 
nedenle güç, ivme ve hız gerektiren spor dal-
larında kadın ve erkek sporcuların birbirleriy-
le rekabeti yoktur. 

Diğer yandan dayanıklılık, vücudun glikoje-
ni enerjiye dönüştürmesindeki verimlilik ile 
ilişkili bir kavramdır. Kadın sporcular, depo 
glikojeni enerjiye çevirme konusunda erkek-
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lerden daha verimlidir. Bu nedenle uzun süreli 
dayanıklılık gerektiren maraton üstü ve ultra 
uzun mesafeli yarışlar kadın sporculara avan-
taj sağlayabilir. Bu nedenle bu tür spor yapan 
kadın ve erkek sporcularda mental dayanıklı-
lık çalışmalarının yapılması bize önemli bilgi-
ler verilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Athletes are confronted with a variety of external (such as enemy 
crowds, referee errors, and defiant opponents) or internal (such as fatigue, self-doubt, and emo-
tional instability) stressors, challenges, and adversities during training or competition. Some 
athletes manage these challenges positively. However, for some athletes, such difficulties can 
adversely affect their ability to cope with stress, create big problems and negatively affect ath-
letes’ performances and goals. The ability of athletes to overcome the difficulties that occur in 
high-stress competitions is explained by the Mental Toughness of the athletes. Mental Tough-
ness is the umbrella term used to describe the capacity of athletes to cope effectively with the 
challenges they face in stressful situations. Sporty achievement is much more than winning a 
game. The athletes must have good physical and mental endurance as well as good morals for 
successful sports activities.  Mental Endurance or Menthal Toughness is an important concept 
for sports psychologists and athletes. Gould, D et al. (1987) reported that most of the wrestling 
coaches (82%) rated mental toughness as the most important psychological feature required for 
success in wrestling. Interestingly, only a small number of wrestling coaches (9%) stated that 
they could be successful in developing or changing the mental toughness of the wrestlers they 
work with. Williams, M.H. (1998) has suggested that “mental toughness may have more to do 
with winning than do such physical attributes as speed and power”. However, it is important to 
note that physical abilities and endurance are also important.  When the literature is examined, 
it is seen that many positive psychological behaviors such as achieving, commitment, confiden-
ce, consistency, control, courage, desire, determination, focus and concentration, motivation, 
optimism, self-belief, self-esteem,  and willpower associated with sports achievement are de-
fined as mental endurance. Therefore, mental endurance is defined as the ability of an athlete 
to cope with stress situations that occur in a high pressure and competitive environment. She-
ard, M. et al (2009) developed a “Sports Mental Toughness Questionnaire”. According to this 
Questionnaire, Mental Toughness is measured by using sub factor scores such as Confidence, 
Constancy, and Control. Pehlivan H (2014) translated this questionnaire into Turkish as “Spor-
da Mental Dayanıklılık Ölçeği”  and showed the validity and reliability of the questionnaire. 
Aim: The aim of the study was to measure the mental toughness of a group of amateur athletes 
in Konya and to investigate whether subgroups of mental toughness (Confidence, Constancy, 
and Control) were associated with age, gender and sport types. Methods: The Turkish version 
of the “Sports Mental Toughness Questionnaire” was applied to 70 female and 70 male amateur 
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athletes aged 16-18 years, licensed to practice in Konya. Thirty five of the 140 athletes were 
dealing with soccer, 32 with basketball, 41 with volleyball, and 32 with athletics. Thirty-six of 
the athletes were 16 years old while 53 were 17 years old and 51 were 18 years old.  SPSS was 
used for statistical analysis. Student’s t test was used to compare subscale scores according to 
sex. The ANOVA test was used to compare subscale scores according to age groups and sports 
branches. Findings: Subscale scores of 140 athletes were obtained by the “Sports Mental To-
ughness Questionnaire”. When subscale scores of male and female athletes were compared, it 
was seen that only confidence scores were higher in male athletes than in girls athletes. The sum 
of confidence scores of male athletes was significantly higher than female athletes (M/F; 17.02 
vs 12.60 and p=0.03). The subscale scores according to age groups were compared with the 
ANOVA test and no difference was found between the groups. Similarly, it was seen that there 
was no difference between the groups when the subscale scores were compared according to 
sports branches. All p values compared with the ANOVA test were greater than 5%, so ANOVA 
results were not tabled. Results and Conclusion: It has been reported that the emotion of trust 
(Confidence), one of the basic components of mental toughness, is higher in male athletes than 
in female athletes (Vealey; 1988). Similarly, this study shows that male amateur athletes have 
higher confidence scores than female amateur athletes. On the other hand, Pehlivan H (2014) 
found no difference between male and female athletes on Mental Toughnes. Connaughton et all 
(2008) reported that older athletes have higher mental endurance scores than younger athletes. 
In this study, however, we could not see a relationship between age-related variables and mental 
toughness. This situation may be due to the short duration between age groups due to the fact 
that the athletes participating in the study are between 16 and 18 years of age. Like Nicholls et 
all’s study (Nicholls; 2009), this study has shown that the sport branches do not have an effect 
on mental toughness scores. Conclusion: No significant difference was found between male 
and female amateur athletes, except for increased confidence scores in male athletes.



1717

SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET 
ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN 

SERVİS-SMAÇ ATIŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ (1)

THE EFFECT ON SERVICE-SPIKING PERFORMANCE OF QUICK 
STRENGTH TRAININGS WITH MEDICINE BALLS APPLIED TO 14-16 

AGED WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS
Canan Gülbin ESKİYECEK1, Kemal GazFanfer GÜL2, Seda Nur BÖLÜKBAŞI3,  

Mine GÜL4, Ömer ZAMBAK5

1Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mardin / Türkiye
2-3-4 Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

5Bayburt Üniversitesi,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bayburt / Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-6987-36091, 0000-0003-3381-42142, 0000-0002-8243-056X3,  

0000-0003-2763-06974, 0000-0001-7301-39355

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, 14-16 yaş arası elit olmayan kadın 
voleybolculara sağlık toplarıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-
rının servis-smaç atış performansı üzerine etkilerinin incelenmesidir. 
Yöntem: Çalışmaya Sultangazi Spor Kulübünden 20 kadın voleybol-
cu gönüllü katılmış deney (N:10, yaş: 14,8±0,78 yıl, boy ortalaması: 
169,7±3,56 cm, kütle ortalaması: 53,8±3,25 kg) ve kontrol (N:10, 
yaş: 14,8± 0,78 yıl, boy ortalaması: 162±4,49 cm, kütle ortalaması: 
50,01±2,60 kg) grubu olarak ayrılmıştır. İki gruba da 8 hafta boyun-
ca haftada 5 adet birim antrenman programı hazırlanmış olup deney 
gurubuna sağlık toplarıyla çabuk kuvvet antrenmanı kontrol grubuna 
ise aynı çalışma topsuz olarak yaptırılmıştır. Antrenmanlarda piramidal 
yöntem kullanılmış olup, tekrar sayısı 6-12, set sayısı 2-4, dinlenme 
1-2 dk olup giderek artan yüklenmeler eklenmiştir. Antrenmanların 
başlangıç ve bitişinde sporculara ön ve son servis-smaç testleri uygu-
lanmıştır. Grupların ilk ve son test sonuçları SPSS 15 paket progra-
mı kullanılarak grup içi karşılaştırmalar Wilcoxon testi, gruplar arası 
karşılaştırmalar ise Mann Whitney U testi ile hesaplanmıştır. Sonuçlar 
p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: 
Teknik antrenmanlarla birlikte uygulanılan 8 haftalık çabuk kuvvet ant-
renmanların sonunda hem deney hem de kontrol grubunun verilerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuş (p<0.05), ancak grup-
lar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>0.05). Bunun ne-
deni, antrenmanın küçük yaş gruplarına uygulanması, piramit-dairesel 
olarak uygulanan hareketlerin az olması ve tekrar sayısının ve yüklen-
me şiddet değerinin az olmasından dolayı özel kuvvet çalışmalarının 
yapılmamasından kaynaklandığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Çabuk Kuvvet, Servis, Smaç

Abstract: Aim: The aim of this study to examine the effects of quick-
strength training medicine balls applied to non-elite women 14-16 
aged on volleyballs’ service-spiking performances. Method: The study 
group consisted of 20 volunteer women volleyball athletes within the 
Sultangazi Sports Club divided into research (N; 10, age: 14,8±0,78, 
height average: 169,7±5,56 cm, mass average: 53,8±3,25 kg) control 
(N;10, age: 14,8±0,78, height average: 162±4,49 cm, mass average: 
50,01±2,60 kg). Quick-strength training prepared for 5 units per week 
during 8 weeks for both control and experimental group, same trai-
ning without medicine ball applied to control group. Pyramidal method 
started with the number of repetitions 6-12, sets 2-4, the rest 1-2 min 
continued increasing overload. At the beginning and end of the training 
the athletes’ service and spike tests measured and results evaluated as 
statistically significant p<0.05 in SPSS 15.0 program, for intragroup 
comparisons Wilcoxon test, for intergroup comparisons Mann Whitney 
U test used. Findings and Conclusion: There were statistically signi-
ficant differences in the data of both experimental and control groups 
at the end of 8-week quick strength training which was applied with 
technical trainings (p<0.05), however, no significant differences were 
found between the groups (p>0.05). This may be due to the fact that 
the training applied to small age groups, less movements in pyramidal-
circuit methods and insufficient the number of repetitions and low load 
intensity. These deficiencies are thought to be caused by the fact that 
special force studies are not implemented.

Key Words: Volleyball, Quick Strength, Service, Volleyball Spiking
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GİRİŞ

Sportif oyunların gelişmiş bir türü olan voley-
bol, ferdi ve takım halinde yapılan oyun var-
yasyonlarıyla özel fiziksel yapıya ve motorsal 
özelliklere gereksinim duymaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, voleybol sadece her sporcunun 
bireysel beceri ve teknik yeteneklerine ihti-
yaç duyan bir spor değil, ayrıca üstün perfor-
mansa ulaşmak için belirli sayıda fiziksel ve 
fizyolojik parametrelere yüksek oyunculara 
ihtiyaç duyar. Voleybol fiziksel aktivite per-
formans, fiziksel kapasite, zihinsel hazırlık, 
teknik, taktik, uygun fiziksel yapı ve oyun de-
neyimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Voleybol-
da başarılı olabilmek için uzun süreli, planlı 
programlı bir hazırlıkla kondisyonel özellik-
lerin üst seviyeye çıkarılması gereklidir (Ri-
ley, 1995: 22-29).

Nett, kuvveti bir kasın kasılma ve gevşeme 
yoluyla bir dirence karşı koyma özelliği ola-
rak tanımlanmıştır (Sevim, 1997). Kuvvet 
yönünden, çabuk kuvvetin ve çabuk kuvvet 
devamlılığının önemi vardır. Öncelikle özel 
çabuk kuvvet kriterlerinden sıçrama kuvveti 
ve vuruş kuvveti önemlidir (Ogan, 1996).

Voleybol sporunda servis atışı sadece oyunu 
başlatmak için topun servis vuruşuyla rakip 
alana geçirilmesi şeklinde düşünülmemelidir. 
“Etkili servis vuruşu yapan ekip/takım her 
zaman daha avantajlıdır” anlayışı günümüz 
voleybolunda servisin öneminin artmasına 

sebep olmuştur (Harmandar ve ark., 2003). 
Belli bölgelere taktiksel atılacak servisler 
hücumun başlangıcı şeklinde düşünülebilir 
ve bu açıdan servis tekniği öğretiminde üze-
rine çalışılması gereken önemli bir etmendir. 
Hedefe vurulacak etkili bir servis becerisinin 
öğrenme sürecinde ileri düzeyde bir kineste-
tik hassasiyetin yanı sıra yoğun motivasyona 
gerek duyulur.

Voleybolda gerçek kuvvet isteyen tek hareket 
sıçramadır. Oyuncunun vücut ağırlığını (yak-
laşık 70-100 kg) hızla ve mümkün olduğunca 
yükseğe kaldırması gerekir. Çoğu durumda 
vücudunu sıfırdan hızlandırması gerekir (yak-
laşma koşusu, adımlama yapılmayan sıçra-
malar). Bu da kuvvetli ama aynı zamanda da 
çabuk kas kasılmasını gerektirir. Başlangıçta 
vücut ağırlığının, belirli bir hıza ulaşılana ka-
dar kuvvet ile kaldırılması sonrada hızın güç 
ile arttırılması gerekir (Baacke, 2006).

Piramidal metodun en belirgin özelliği, her 
basamakta artan dış dirence karşılıklı tekrar 
sayısındaki azalmadır. Dinlenme aralığı ise 
yönteme göre değişir (Dündar, 1997). Bu 
metodla sporcunun maksimal kuvveti, çabuk 
kuvveti ve kuvvette devamlılığı geliştirilir. 
Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvve-
ti belirlenir ve yüklenmenin yoğunluğu buna 
göre ayarlanır (Sevim, 1997).

Voleybolcular branşları gereği güçlü bir kol 
savurma gücüne sahip olmalıdırlar. Topa sert-
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çe vurmalı ve smaçlarına güvenmelidirler. 
Çünkü oyun süresince voleybolcular servis 
atışı ve smaç yeteneklerini güzel bir oyun or-
taya koymak adına sıklıkla kullanacaklardır. 
Bu kapasitelerini geliştirmek için sağlık top-
larıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-
rından faydalanılabileceği düşünülmektedir.

Antrenmanlarda kullanılan sağlık topları kul-
lanışlı, farklı boyutlarda ve farklı ağırlıklar-
da olabilir (Chu, 1992: 1-24). Sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalar, daha ziyade kuvvetlen-
meye yöneliktir. Bu alıştırmalar, egzersiz 
yapanların kuvvet yeteneklerini gerektiren 
unsurları geliştirebilir. Değişik formlarda 
yapılan sağlık topu alıştırmaları, hareket te-
rapisinde de kullanılmaktadır. Sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalarda yüklenmenin yoğun-
luğu çok iyi ayarlanabilir, kısa sürede etkili 
alıştırmalar yapılabilir ve aynı zamanda çalış-
ma duygusu geliştirebilir. Yine sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalar, devamlı şekilde ve sevi-
lerek yapılmakta, alıştırmalar için istek uyan-
dırmaktadır. Bu alıştırmalar, kuvvet gelişimi 
ile birlikte, reaksiyon çabukluğunu, genel ha-
reketliliği, koordinasyonu, becerileri ve aynı 
zamanda takım ruhunu da geliştireceği dü-
şünülmektedir. Ayrıca sağlık topuyla yapılan 
yarışmaların, bireysel disiplinin gelişmesine 
de yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, çalışmada 14-16 yaş arası elit 
olmayan kadın voleybolculara sağlık topla-
rıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-

rının voleybolcuların servis-smaç atış perfor-
mansı üzerine etkilerinin incelenmesi amaç-
lanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, deneysel yönteme uygun olarak 
ön test-son test kontrol gruplu özgün deney-
sel desen kullanılmıştır.

Araştırma Grubu

Bu araştırma, Sultangazi Spor Kulübü bün-
yesinde yer alan 14-16 yaş arası elit olmayan 
20 kadın voleybolcunun gönüllü olarak ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir. Voleybolcular 
kontrol ve deney grubu olmak üzere 10’ar 
kişilik 2 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu-
nun; yaş: 14,8±0,78 yıl, boy uzunluğu orta-
laması: 162±4,49 cm, vücut ağırlık ortalama-
sı: 50,01±2,60 kg olarak, deney grubunun; 
yaş: 14,8±0,78 yıl, boy uzunluğu ortalaması 
169,7±3,56 cm, vücut ağırlık ortalaması: 
53,8±3,25, kg olarak tespit edilmiştir.

Verilerin Toplanması

Çalışmada voleybolculara uygulanmak üze-
re her iki gruba da 8 hafta boyunca haftada 5 
adet birim antrenman olmak üzere bir antren-
man programı hazırlanmıştır. Deney grubuna 
sağlık toplarıyla çabuk kuvvet antrenmanı, 
kontrol grubuna ise aynı çalışma topsuz ola-
rak yaptırılmıştır. Antrenmanlarda pirami-
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dal yöntem kullanılmış olup, 12 tekrar 500 
gram, 10 tekrar 1 kg, 8 tekrar 1,5 kg, 6 tekrar 
2 kg’lık sağlık topu kullanılarak piramidal 
oluşturulmuştur. Set sayısı başlangıçta 2 ola-
rak alınmış ve gelişme kaydedildikçe 4 sete 
kadar çıkartılmış ve set arası dinlenme süresi 
1-2 dk olacak şekilde başlanarak giderek ar-
tan yüklenmeler piramit sistem oluşturulmuş 
ve hareketler; sağlık topunu baş üzerinden 
duvara atma, sağlık topunu oturarak duvara 
atma, sağlık topunu havaya atıp tutma, sırtüs-
tü uzun yatışta sağlık topuyla mekik, sağlık 
topuyla bacak arasında 8 çizme, sırt duvara 
dönük, bacak arasından topu duvara atma, 
sağlık topunu yerden alıp göğüsten duva-
ra atma, yüzüstü yatarak topu duvara atma, 
sağlık topuyla çökme kalkma, sağlık topuyla 
yanlara deplasman, sağlık topuyla yere değip 
yukarı dikey sıçrama, sağlık topuyla sağ-sol 
sıçrama, banka yüzüstü yatıp sağlık topunu 
ayaklarla kalçaya değdirme, sağlık topuyla 
yana deplasman çökme, sağlık topuyla ileri-
geri deplasman, sırtüstü yatarak sağlık topu 
diz arasında gövde döndürme, sağlık topuyla 
açık bacak gövde döndürme, sağlık topuyla 
mekik, sağlık topuyla ters mekik, sağlık to-
puyla gövde döndürme, banka yüzüstü yata-
rak sağlık topuyla gövdeyi sağa-sola çevirme, 
sırt duvara dönük baş üzerinden topu duvara 
atma şeklinde 22 ayrı çeşitte kullanılarak her 

birim antrenmanda 8-10 farklı şekil uygulan-
mıştır.

Belirlenen 8 haftalık antrenman periyodunun 
başlangıcında ve bitişinde sporculara servis 
ve smaç testleri uygulanmıştır. Ölçümler ya-
pılmadan önce tüm sporculara testler hakkın-
da bilgi verilmiştir. Servis testi uygulamaları 
Dewit Dugan test protokollerine uyularak, 
smaç testi ise Kanada Voleybol Birliği Ant-
renörleri Beceri Testleri protokollerine uyu-
larak gerçekleştirilmiştir. 

Boy Uzunluğu Ölçümü: Sporcuların ayakla-
rı çıplak vaziyette, zemine sıfır duvara monte 
edilmiş çelik metre ile baş dik ve gözler kar-
şıya bakar durumda (cm) cinsinden boy ska-
lasında ölçülmüştür (Tamer, 2000).

Vücut Ağırlığı Ölçümü: Neck marka baskül 
ile ölçülmüştür ve kg cinsinden kaydedilmiş-
tir.

Servis Testi: Servis atışlarında topun kar-
şı alana atılmasından çok, isabet ettiği alan 
önem taşır. Oyuncu servis alanından karşı 
alana servis atışı yapar. Net’e çarpan toplar 
ile dışarı giden toplar geçersiz sayılır ve o 
atış tekrarlanır. Top isabet ettiği alanın puanı-
nı alır. Deneğe 20 atış hakkı verilir. Ortalama 
puan değeri 70 kadardır (Kamar, 2008).
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Şekil 1. Servis Testi Alanı (Kamar, 2008)

Smaç Testi: Sahanın 2 bölgesine hedef alan 
çizilmiştir. Sporcular 4 numaralı oyuncu 
bölgesinden, 2 hedefe de 10’ ar adet smaç 
vuruşu gerçekleştirmiştir. Vuruşlar oyuncu-
ların kendi attıkları topa smaç vuruşuyla ta-
mamlanmıştır. Her başarılı atış 1 puan olarak 

kaydedilerek, iki bölgeye de yapılan başarılı 
atışların toplam değerleri bulgular kısmında 
belirtilmiştir. Sahanın belirli bölgelerine nu-
maralar verilir ve aynı hedefe 10 atış yapılır. 
Her atış için 1 puan kaydedilir (Kamar, 2008).

 

Şekil 2. Smaç Testi Alanı (Kamar, 2008)
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Verilerin Analizi

Çalışmada deney grubu ve kontrol grubunun 
antrenman öncesi ve sonrası gelişim fark-
lılıklarının tespiti için, SSPS 15.0 istatistik 
paket programında tanımlayıcı istatistikleri 
yapıldıktan sonra, grup içi ön test ve son test 
ölçüm sonuçları Wilcoxon testi, gruplar arası 

son ölçüm sonuçları ise Mann Whitney U tes-
ti ile hesaplanmıştır. Sonuçlar istatiksel ola-
rak %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Bu araştırmada elde edilen bulgular tablolar 
ve açıklamalar şeklinde sunulmuştur.

Tablo 1. Kontrol ve Deney Grubunun Dewit-Dugan Voleybol Testi (Servis) ve Kanada 
Voleybol Beceri Testi (Smaç) Ön ve Son Test Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

Gruplar Değişkenler N Minimum Maksimum X Sd

                         Ön Test

K
on

tr
ol

Dewit Dugan Servis 10 60 144 100,4 28,3

Kanada Smaç 10 3 8 6,2 1,54

       Son Test

Dewit Dugan Servis 10 90 156 118,9 22,73

Kanada Smaç 10 6 13 9,7 2,16

                          Ön Test

D
en

ey

Dewit Dugan Servis 10 70 152 118,2 23,85

Kanada Smaç 10 3 8 5,9 1,79

        Son Test

Dewit Dugan Servis 10 96 160 129,8 19,76

Kanada Smaç 10 9 13 10,4 1,34

Tablo 1 incelendiğinde, kontrol ve deney gru-
bunun Dewit Dugan Servis ve Kanada Smaç 

testlerinin ön ve son test tanımlayıcı istatistik 
sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. Kontrol ve Deney Grubunun Ön ve Son Test Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Ser-
vis ve Smaç Testi Ölçümlerinin Wilcoxon Testi Sonuçları

Gruplar N = 20
Boy Uzunluğu 
(cm) 
Ön-Son Test

Vücut Ağırlığı 
(kg) 
Ön-Son Test

Servis Testi 
 (puan)
Ön-Son Test

Smaç Testi 
(Puan) 
Ön-Son Test

Kontrol p değeri 0,157 0,279 0,007* 0,005*

Deney p değeri 0,317 0,160 0,016* 0,005*

       * p<0.05

Tablo 2 incelendiğinde, hem kontrol hem de 
deney grubunda boy uzunluğu ve vücut ağır-
lığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 
Ancak her iki grubun Dewit Dugan Servis 
ve Kanada Smaç testinin ön test ve son test 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).

Tablo 3. Gruplar Arası Son Test Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Servis ve Smaç Testi  
Ölçümlerinin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Gruplar N = 20
Boy Uzunlu-
ğu (cm)

Vücut Ağır-
lığı (kg)

Servis Testi 
(puan) 
Son Test

Smaç Testi 
(puan) 
Son Test

Kontrol - Deney p değeri 0,003* 0,013* 0,241 0,487

    * p<0.05

Tablo 3 incelendiğinde, kontrol ve deney gru-
bu arasındaki boy uzunluğu ve vücut ağırlı-
ğı değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak 
gruplar arasında Dewit Dugan Servis ve Ka-
nada Smaç testinin ön test ve son test değer-
leri arasında rakamsal olarak farklılıklar göz-
lenmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p<0.05).

TARTIŞMA

Çabuk kuvvet çalışmaları sporcunun perfor-
mansını arttırmak adına örneğin sağlık topları 
gibi faklı aletlerle çeşitlendirilerek uygulanır 
(Chu, 1992: 1-24). Sağlık toplarıyla yapıla-
cak antrenmanlar performans yönünden spor-
cuyu iyi bir noktaya getireceği ve bu sebeple 
çabuk kuvvet çalışmalarının sağlık toplarıyla 
bütün vücut ekstremitelerine göre planlanma-
sı sporcunun performansını ileri seviyeye gö-
türeceği düşünülmektedir.  
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Voleybolcunun triceps kasları servis atışında 
ve smaç vuruş kapasitesinde önemli yer tut-
maktadır. Dolayısıyla özellikle triceps kasla-
rına yönelik sağlık toplarıyla yapılacak olan 
çabuk kuvvet antrenmanlarının, sporcunun 
atış ve vuruş performansı üzerinde hızlı ve et-
kili bir gelişme göstereceği düşünülmektedir.

Voleybolda edindiğimiz tecrübe bilgilerine 
göre en etkili biçimde sayı üretme tekniğinin 
smaç olduğu düşünülebilir. Çoğunlukla bir 
maçı kazandıran önemli hususların başında 
smaç yeteneğinin yanı sıra kaliteli servis kul-
lanılmasıdır. Dolayısıyla çabuk kuvvet ant-
renmanları tüm vücut ekstremitelerini içere-
cek biçimde farklı sıçrama hareketleri, smaç 
ve servis çalışmaları üzerine sağlık topları 
ile kuvvet çalışmaları eklenerek uygulanılan 
hareketlerden meydana getirilebilir. Sağlık 
toplarıyla uygulanılan çabuk kuvvet antren-
manları esnasında sporcunun hareketleri na-
sıl tatbik edeceğinin yanında, hedefe yönelik 
antrenman programlaması da yapılmalıdır.

Smaç ve blok gibi hareketler patlayıcı kuv-
vet içeren hareketlerdir (Çelenk ve Yıldıran 
2000: 20-24). Voleybol branşında smaç hare-
keti patlayıcı kuvvet özelliği ile enerji gerek-
sinimi yönünden fazlasıyla ATP-PC sistemi-
ne dayandığı ve az bir miktarın ise laktik asit 
sisteminden karşılanmaktadır (Günay ve diğ., 
2013: 61-74). 

Çalışmada, deney grubunun antrenman ön-
cesi Dewit Dugan Voleybol (Servis) Testi or-
talaması 118,2±23,85 puan iken, antrenman 
sonrasında 129,8±19,76 puan olarak anlamlı 
düzeyde bir artış gözlenmiştir (p<0.05) So-
nuçlara bakıldığında olumlu yöndeki bu ar-
tışın sebebi sağlık topuyla uygulanan çabuk 
kuvvet antrenmanlarının isabet oranlarında 
artış sağladığı tespit edilmiştir. Çalışma-
lar teknik antrenmanlarla birleştirildiğinden 
sporcuların hedefi bulmalarında olumlu etki-
ler sağladığı ve yapılan çabuk kuvvet antren-
manlarının da sporcuların genel performansı-
nı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Kontrol grubunda da antrenman öncesi De-
wit Dugan Voleybol (Servis) Testi ortalaması 
100,4±28,32 puan iken, antrenman sonrasın-
da 118,9±22,73 puan olarak anlamlı düzeyde 
bir artış gözlenmiştir (p<0.05). Artış göster-
mesinin sebebi 8 hafta boyunca yapılan tek-
nik antrenmanların amaca ulaşmasına yar-
dımcı olduğu ve dolayısıyla bu antrenmanla-
rın smaç performansı üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir.

Çalışmada deney grubu antrenman önce-
si Kanada Voleybol Birliği Antrenör Beceri 
(Smaç) Testi ortalaması 5,9±1,79 puan iken, 
antrenman sonrasında 10,04±1,34 puan ola-
rak anlamlı düzeyde bir artış gözlenmiştir 
(p<0.05). Sonuçlara bakıldığında; olum-
lu yöndeki bu artışın sebebi sağlık topuyla 
uygulanan çabuk kuvvet antrenmanlarının 
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isabet oranlarında artış sağladığı tespit edil-
miştir. Uygulanan antrenmanlar sıçrama ka-
pasitesini arttırdığından ve çalışmalar teknik 
antrenmanlarla birleştirildiğinde sporcuların 
hedefi bulmalarında olumlu etkiler sağladı-
ğından çalışma amacına uygun bulunmuştur. 
Çalışmalar küçük yaş gruplarına yapılması-
na rağmen antrenmanlardaki düzenli artışlar, 
antrenman sıklığı, sporcuların ve antrenörün 
çalışmaya gösterdiği özende farkın neticesini 
ortaya koymaktadır. 

Kontrol grubunda da antrenman öncesi Kana-
da Voleybol Birliği Antrenör Beceri (Smaç) 
Testi ortalaması 6,2±1,54 puan iken, antren-
man sonrasında 9,7±2,16 puan olarak anlamlı 
düzeyde bir artış gözlenmiştir (p<0.05). Bu 
gelişimin nedeni ise teknik çalışma yapmala-
rından dolayı gelişimin oluştuğunu düşündür-
mektedir.

Zambak ve Yılmaz (2008: 101-103) yaptık-
ları çalışmada yıldız erkek basketbolculara 
uygulanan çabuk kuvvet çalışmasında ant-
renman öncesi ve sonrasında vücut ağırlığı 
değerleri arasında istatistiksel açıdan anlam-
lı fark saptanmamıştır. Yapılan bu çalışmada 
da her iki grubun ön ve son test değerlerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı-
ğından sonuçlar literatürü destekler nitelikte 
bulunmuştur.

Soydan (2006), yaptığı çalışmada klasik 
ağırlık antrenmanı ağırlıklı çalışan yüzücü-

lerin performans gelişimlerinin vücut ağırlığı 
antrenmanı ağırlıklı çalışan yüzücülere göre 
daha fazla olduğu bildirilmiştir. Literatürle 
benzer şekilde yapılan bu çalışmada da sağ-
lık topuyla yapılan çalışmaların vücut ağırlı-
ğıyla yapılan çalışmalar gibi etkili olmadığı 
saptanmıştır. Bunun da nedeni genel ağırlık 
çalışmalarında kullanılan yüklenme şiddeti 
değerlerinin maksimalin %20-25 civarında 
olması ve özel kuvvet çalışmalarında ise % 
65 ve üzerinde yüklenmeler olmasından do-
layı performansta bir gelişim gözlenmemiş 
olabilir.

Çimen (1996: 3-11), 16-18 yaş grubu masa 
tenisçilere 8 hafta boyunca uyguladığı daire-
sel çabuk kuvvet antrenmanlarında koordi-
nasyon ve teknikte istatistiksel açıdan önemli 
fark tespit etmiştir. Bu çalışmada da sağlık 
topu ile yapılan çabuk kuvvet antrenmanla-
rının Dewit Dugan Voleybol (Servis) Testi 
ve Kanada Voleybol Birliği Antrenör (Smaç) 
Beceri Testi ölçümlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmediğinden çalışmayı 
destekler nitelikte bulunmamıştır. 

Öz (2009), yaptığı çalışmada elde ettiği bul-
gulara göre, smaç vuruşu sırasında üst ekstre-
mitede oluşan eklem açılarının bireysel fark-
lılıklar gösterdiğini ve bu farklılıkların smaç 
vuruş kuvvetini etkileyebileceğini tespit et-
miştir. Gürpınar ve diğ. (2009: 3-12), çabuk 
kuvvet antrenmanının 16-17 yaş grubu erkek 
basketbolcuların sıçrayarak şut isabet yüzde-
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sine etkisini araştırdığı çalışmalarında da, ça-
buk kuvvet antrenmanının sıçrayarak şut isa-
bet yüzdesindeki etkisini istatistiksel açıdan 
anlamlı bulmuştur. Dolayısıyla çabuk kuvvet 
çalışmalarında kullanılması gereken yüklen-
me şiddet değerlerinin sağlık topu gibi mak-
simal kuvvete etkisi olmayan 1-2 kilogramlık 
olmaması gerektiğini düşündürmüştür. 

Erol (1992), 16-18 yaş grubu erkek basket-
bolculara uyguladığı çabuk kuvvet çalışma-
sında antrenman öncesi ve sonrasında vücut 
ağırlığı değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. 
Shoenfeld (1991: 367-370), ağırlık çalışması 
ve aerobik çalışmanın basketbolda faul atışı 
üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında da, 
ağırlık çalışmasının faul isabetine istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yaratmadığını tespit 
etmiştir. Yapılan bu çalışma Kanada Voleybol 
Birliği Antrenör Beceri (Smaç) Testi gruplar 
arası son test ölçümlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmadığından literatürü 
destekler nitelikte bulunmuştur.

Çalışmada gruplar arası son test performans 
testleri değerleri karşılaştırıldığında, Dewit 
Dugan Voleybol (Servis) Testi ve Kanada Vo-
leybol Birliği Antrenör Beceri (Smaç) Testin-
de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulun-
mazken (p>0.05), rakamsal olarak fark deney 
grubunun lehine olmuştur. Araştırmada elde 
edilen verilere bakılarak; kol kuvvetine yö-
nelik yapılan çalışmaların servis tekniğinde 

sporcuların puan sayısında olumlu yönde 
artış gösterdiğini, teknik antrenmanların ise 
tek başına yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Kuvvet antrenmanları ek ağırlıklarla yapıl-
dığında daha da etkili sonuçlar verebileceği 
düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak; tek-
nik antrenmanlara ek olarak kol kuvvetini 
geliştirecek drill ve kuvvet antrenmanlarıyla 
çalışmalar çeşitlendirilirse, sporcuların isabet 
oranlarında artış olabileceği söylenebilir. 

SONUÇ

Araştırmada, hem deney hem de kontrol gru-
bunun ön test ve son test değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bu-
lunurken, her iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulanamamıştır. Bunun 
nedeni antrenmanın küçük yaş gruplarına uy-
gulanması, piramit-dairesel olarak uygulanan 
hareketlerin az olması ve tekrar sayısının az 
olmasının yanında özel kuvvet çalışmalarının 
da yapılmamasına bağlanabilir. Sonuç ola-
rak, 14-16 yaş kadın voleybolculara 8 hafta 
boyunca teknik antrenmanlarla birlikte uy-
gulanan çabuk kuvvet antrenmanlarının, her 
iki grubun servis–smaç isabet oranlarında 
artış sağlamasının teknik çalışmalardan kay-
naklandığı, gruplar arasında fark çıkmaması 
nedeninin ise sağlık toplarıyla yapılan çabuk 
kuvvet antrenmanlarının performansta belir-
leyici bir faktör olamayacağı sonucuna varıl-
mıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Volleyball, which is an advanced type of sportive games, requires special physi-
cal structure and motor characteristics with individual and team play variations. In other words, 
volleyball is not just a sport that requires the individual skills and technical abilities of each 
athlete. it also requires volleyball players with a high level of physical and physiological para-
meters to achieve superior performance. Volleyball depends on many factors such as perfor-
mance, physical activity and capacity, mental preparation, technique, tactics, proper physical 
structure and game experience. In order to be successful in volleyball, it is necessary to maxi-
mize the conditional characteristics with a long-term, planned and scheduled preparation prog-
ram (Riley, 1995: 22-29). In terms of strength, quick force and quick force continuity are im-
portant. First of all, bounce strength, hitting volleyball force is important from special force 
criterias (Ogan, 1996). Nett defined as strength is the ability of a muscle to resist resistance 
through contraction and relaxation (Sevim, 1997). In the volleyball sport, the serve should not 
be considered as the ball passing to the opponent’s field with the serve to start the game. The 
understanding of effective serve team / scout is always more advantageous has increased the 
importance of serve in today’s volleyball (Harmandar et al., 2003). In the learning process of an 
effective serve shooting skill that is to be targeted, in addition to advanced kinesthetic sensiti-
vity, intensive motivation is required. Based on our experience so far, it can be said that the 
most effective way of producing point is spiking in volleyball. The only movement that requires 
real force is the jump in volleyball. The player must lift his body weight (approximately 70-100 
kg) as quickly and as high as possible. In most cases volleyball player needs to accelerate his 
body very quickly from a steady state, approaching run, non-stepping jumps. This requires qu-
ick and in the same time strong muscle contraction. Initially, the body weight should be increa-
sed by force until a certain speed is reached then speed should be increased with power (Baac-
ke, 2006). The most distinctive feature of the pyramidal method is the reduction in the number 
of reciprocal repetitions in each step. Rest range varies by method (Dündar, 1997). With this 
method, the maximal force, quick force and strength continuity of the athlete is improved. The 
maximal force of the athlete is determined before the operation and the intensity of the loading 
is adjusted accordingly. Volleyball players must have a strong arm-throwing force due to their 
sports. They must hit the ball hard and trust their spiking. Because during the game, volleyball 
players will use their serve and spiking skills frequently to create a nice game. It is thought that 
quick strength training with medicine balls can be used to improve these capacities. Medicine 
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balls used in workouts can be useful, different sizes and different weights (Chu, 1992: 1-24). 
Quick strength training with medicine-balls can be used to improve these capacities. Exercises 
with a medicine-ball are more likely to strengthen a volleyball players. These exercises develop 
the elements that require the force abilities of the exercisers. Exercises with medicine-ball the 
intensity of loading is very well adjustable, Effective exercises can be done in a short time and 
at the same time improve working sense. Exercises with the medicine-ball are carried out con-
tinuously and in a loving way, and it arouses desire for exercises. These exercises, together with 
the development of strength, also enhance reaction speed, general mobility, coordination, skills, 
and also team spirit. Competitions with medicine-ball also help to develop individual discipli-
ne. Aim: The aim of this study to investigate the effects of 8 weeks and 5 units per week quick-
strength training for with technical trainings and medicine balls applied to non-elite women 
14-16 aged on athletes’ service-spiking performances. Method: In accordance with the experi-
mental method, original experimental design with pretest-posttest control group was used. This 
study was conducted with the participation of 20 voluntarily non-elite women volleyball pla-
yers between the ages of 14-16 in Sultangazi Sports Club. 20 volleyball players were divided 
into control and experimental groups, each consisting of 10 volleyball players. Control group; 
age: 14,8±0,78, height average: 162±4,49 cm, mass average: 50,01±2,60 kg, and Research gro-
up; age: 14,8±0,78, height average: 169,7±5,56 cm, mass average: 53,8±3,25 kg determined. 
For 8 weeks in study for both group quick-strength training prepared for 5 units per week, same 
training without medicine ball applied to control group. At the beginning and at the end of the 
8-week training period, the participants were taken into serve and spiking test. Pyramidal met-
hod was used in the exercises, 12 repetitions with 500 grams, 10 repetitions with 1 kg, 8 repe-
titions with 1.5 kg, 6 repetitions with 2 kg of medicine ball used to form a pyramidal method. 
Service test applications were carried out according to Dewit Dugan test protocols and spike 
test was performed according to Canadian Volleyball Association Trainers Skill Test protocols. 
At the beginning and end of the training the athletes’ serve and spike tests measured and results 
evaluated as statistically significant p<0.05 in SPSS 15.0 program, for intragroup comparisons 
Wilcoxon test, for intergroup comparisons Mann Whitney U test used. Findings: In the study, 
it was found that there was no statistically significant difference in height and body weight val-
ues in both control and experimental groups (p>0.05). However, there were statistically sig-
nificant differences between the pre-test and post-test values of Dewit Dugan Service and Can-
ada Slam of both control and experimental groups (p<0.05). There was a statistically significant 
difference in height and body weight between control and experimental groups (p<0.05). Sta-
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tistically significant differences found between the first and last tests of both groups from serve 
tests and spiking tests (p<0.05), There was a statistically significant difference in length and 
body weight between groups (p<0.05). A statistically significant difference was found between 
the pre and post test from serve and spiking test values of both the control and the research 
group (p<0.05). However, there were no statistically significant differences pre-test and post-
test values of Dewit Dugan Service and Canada Spiking test of between the groups (p<0.05). 
Results: Trainings to be made with medicine-balls will bring the athlete to a well point in terms 
of performance and for this reason, planning of the strength workouts according to the whole 
body extremities with the medicine-balls to improve athlete’s performance to a further point is 
thought. The volleyball player’s triceps muscles have important role in the serve an spiking 
capacity. In particular, the quick strength training with the medicine-balls on the triceps will 
show a rapid improvement in the athlete’s serve and spiking performance. Most of the impor-
tant points that win a match are the use of quality serve as well as spiking skills. Therefore, by 
adding movements with medicine-balls and force exercises can be created on quick strength 
training, different jumping movements including whole body extremities, serve and spiking 
exercises activities, and health exercises and force exercises. A targeted training program sho-
uld be kept in mind as well as how to apply the movements of the athlete during quick-strength 
training with medicine-balls. It has been seen in volleyball sports that spiking action is based on 
ATP-PC system with its explosive force feature and a small amount of it is met from lactic acid 
system. In the study, there was a average of the Dewit Dugan (serve) Volleyball Test of research 
group was 118.2 ± 23.85 before the training and after the training it was 129.8 ± 19.76. (p<0.05). 
When the results are considered, The reason for the increase was found to be the increase in the 
hit rate of quick strength training applied with medicine-ball. When the studies are combined 
with technical training, the athletes have positive effects on finding the target and It can be said 
that the quick strength training has a positive effect on the athletes’ overall performance. In the 
study, there was increase for average of the Dewit Dugan (serve) Volleyball Test of control 
group was 100,4±28,32 before the training and after the training it was 118,9±22,73. (p<0.05). 
The reason for the increase of 8 weeks of technical training to help achieve the goal and hence 
these exercises can be said to be effective on spiking performance. In the study, it was seen The 
average of Canada Volleyball Association Coach Skill (spiking) Test of research group was 
5,9±1,79 before the training and after the training it was 10,04±1.34. (p<0.05). According to the 
results; The reason for this increase in positive direction is the increase in the hit rate of rapid 
strength training applied with medicine-ball. As the exercises increased the jumping capacity 
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and the studies were combined with the technical training, it was found to be appropriate for the 
purpose of the study since the athletes had positive effects on finding the target. Although the 
studies were applied to small age groups, the reason for regular increases in training occured 
from, the frequency of training, the motivation of the athletes and the trainer was seen. In the 
study, increase was seen the average of Canada Volleyball Association Coach Skill (spiking) 
Test of control group was 6,2±1,54 before the training and after the training it was 9,7±2,16. 
(p<0.05). In the study, the results of the final test performance test values between the groups 
were compared, Dewit Dugan Volleyball (Service) Test was not statistically significant (p> 
0.05) difference was found in favor of the experimental group. According to the data obtained 
from the study, it is seen that the number of points of the athletes increased positively in the 
service technique for the arm force, technical training alone is insufficient. Strength training can 
provide more effective results with additional weights. As a result, in addition to the technical 
trainings, if the work with drill and strength training will be diversified, it will be possible to 
reach a further increase in hit rates. We can say that the weights are increased regularly and the 
training scope and intensity are determined well in the research with medicine-balls. Conclusi-
on: As a result, 14-16 aged female volleyball players applied for 8 weeks quick strength trai-
ning with technical trainings in both groups’ serve and spiking hitting averages shown increase. 
However, there was no statistically significant difference between the two groups. It is conclu-
ded that this increase is caused by technical studies, The reason for the fact that there is no 
difference between the groups is that rapid strength training with health balls can not be a de-
termining factor in performance. This may be due to the fact that the training applied to small 
age groups, less movements in circuit methods and insufficient the number of repetitions.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Basketbol Federas-
yonunda görev yapan basketbol hakemlerin pozitif psikolojik 
durumlarının ve temel psikolojik ihtiyaçlarının belirlenme-
sidir. Yöntem: Araştırmaya 39’u kadın (29.49 ± 7.19 years) 
ve 214’ü erkek (28.53 ± 6.05) olmak üzere toplam 253 kişi 
katılmıştır. Araştırmada ölçüm araçları olarak, “Kısaltılmış 
Proaktif Kişilik Ölçeği” (Akın ve ark., 2011), “Öznel Zindelik 
Ölçeği” (Akın ve ark., 2012), “İyilik Hali Ölçeği” (Akın ve Fi-
dan, 2012) “Öznel Mutluluk Ölçeği” (Akın, 2011) ve “Temel 
Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” (Kesici Üre ve ark., 2002) kulla-
nılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, tanım-
layıcı istatistikler ile Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 
Veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiş ve anlamlılık 
düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırmada elde 
edilen bulgular incelendiğinde, hakemlerin proaktif kişilik, 
öznel zindelik, psikolojik iyi oluş ve öznel mutluluktan olu-
şan pozitif psikolojik durumlarının temel psikolojik ihtiyaçlar 
ölçeğinin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiler 
kurduğu tespit edilmiştir (p<05). Ayrıca hakemlerin yaşı ile 
temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin yeterlik (r: -160; p<0.05) 
ve ilişkili olma (r: -170: p<0.05) alt boyutlarıyla negatif yönde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, hakem-
lerin temel psikolojik ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, pozitif 
psikolojik durumlarında da bir artışın olduğu tespit edilmiştir. 
Bu da,  hakemlerin daha özerk, daha yeterli ve sosyal olarak 
daha fazla ilişkiler kurma ihtiyacı hissettikleri sonucunu orta-
ya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Hakem, Pozitif Psikoloji, Te-
mel Psikolojik İhtiyaç

Abstract: Purpose: The purpose of the study was to determi-
ne the positive psychological states and basic psychological 
needs of basketball referees working in the Turkish Basketball 
Federation. Methods: A total of 253 participants 39 of whom 
were women (29.49 ± 7.19 years) and 214 men (28.53 ± 6.05) 
participated in the study. As a measuring tool in the study, 
“Shortened Proactive Personality Scale” (Akın et al., 2011), 
“Subjective Vitality” (Akın, 2011), Flourishing Scale (Akın 
ve Fidan, 2012) and Subjective Happiness Scale (Akın et al., 
2012) and “Basic Psychological Needs Scale” developed by 
Deci and Ryan (2000) and adapted to Turkish by Kesici Üre et 
al. (2002) were used. In the analysis of the obtained data Pe-
arson correlation analysis with descriptive statistics was used. 
The data were analyzed in the SPSS 16 program and the le-
vel of significance was accepted as 0.05. Findings: When the 
findings obtained from the study were examined, the positive 
psychological states of the basketball referees was found to be 
positively correlated with the proactive personality, psycholo-
gical well-being, subjective well-being and subjective happi-
ness and the autonomy, competence and relatedness dimensi-
ons of the basic psychological needs scale (p<05). In addition, 
there was a significant negative correlation between the age of 
referee and competence (r: -160; p<0.05) and the relatedness 
(r: -170: p<0.05) sub-scale of basic psychological needs scale. 
Conclusion: In conclusion, it was determined that the positive 
psychological states of the referees increase, the basic psycho-
logical needs of referees increase as well. Thus, they need to 
feel more autonomous, more adequate and to establish more 
social relationships.

Key Words: Basketball, Referee, Positive Psychology, Basic 
Psychological Need
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GİRİŞ

Son yıllarda psikologlar; yaratıcılık, sevgi, 
keyif/haz ve gelişim kapasitesi gibi insan 
olmanın ana unsurlarının araştırmacılar tara-
fından göz ardı edildiğini ifade ederek pozitif 
odaklı çağrılar yapmıştır. Nitekim pozitif sos-
yal bilimlerin temellerinin inşa edilmesine bu 
çağrıların yol açtığı ileri sürülebilir (Gillham 
ve Seligman, 1999: 163-164). 

Pozitif psikolojik durumlar akademik litera-
türde oldukça dikkat çekmeye başlayan ve 
bilim insanların üzerine çalışmalar yapmış 
oldukları ve yapmaya devam ettikleri önemli 
konular arasında yer almaktadır. Pozitif psi-
koloji yaşam memnuniyetini arttırmaya hedef-
lerken, yaşamın verimsiz ve anlaşılmamaya 
başladığı andan itibaren ortaya çıkan hastalık-
ları önlemeyi vaat eden; “pozitif öznel dene-
yim, pozitif bireysel özellik ve pozitif kurum 
bilimidir” (Snyder ve Lopez, 2007: 3; Selig-
man ve Csikszentmihalyi, 2000: 5).  Pozitif 
psikolojinin amacı, psikolojinin yaşam içeri-
sinde olumsuz etkenleri iyileştirme çabasını, 
pozitif nitelikleri geliştirmeye sevk edecek bir 
dönüşümü harekete geçirmeye başlamaktır 
(Seligman, 2002: 3; Seligman ve Csikszent-
mihalyi, 2000: 5). 

Öznel zindelik kavramı öz-belirleme kura-
mına (Deci ve Ryan, 2000: 227–268) daya-
nan, pozitif psikoloji için son derece önemli 
olan ve pozitif psikolojinin temel unsurları 

olan öznel mutluluk ve iyi olmanın yordayı-
cılarından ve bunun yanında ise bireyde ol-
ması gereken önemli özellik olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Akın, 2012: 404-410; Ryan ve 
Frederick, 1997: 529-565). Olumlu duygular-
dan biri olan öznel zindelik, hareketli olmak 
ve canlılık duygularıyla beraber ortaya çıkan 
öznel deneyimler olarak ifade edilebilir (Ryan 
ve Frederick, 1997: 529-565). 

Psikoloji literatüründe mutluluk kavramı 
‘’öznel iyi oluş’’ olarak ele alınır (Süler, 2016: 
3). Diener (2000)’e göre, öznel iyi oluş bire-
yin kendine ve yaşamına dair kendi değer-
lendirmesi olarak tanımlamaktadır. Öznel iyi 
oluş bilişsel ve duyuşsal olarak iki boyutta ele 
alınmaktadır. Bilişsel boyutu bireyin yaşam 
doyumu, duyuşsal boyutu olumlu duygulanım 
ve olumsuz duygulanım olarak ifade edilmek-
tedir (Diener, 2000: 34-35). Öznel iyi oluşun 
duyuşsal boyutu olan olumlu duygulanım 
neşe, enerjik olma, kararlı olma, heyecan, he-
ves, istekliliği; olumsuz duygulanım ise üzün-
tü, kaygı, öfke, kin gibi olumsuz duyguların 
değerlendirmesini içerir (Ben-Zur, 2003: 67). 

Psikolojik iyi olma hali kavramsal olarak 
mutluluk ya da yaşam tatmini gibi öznel iyi 
olmanın önemli deneysel göstergelerinden 
farklıdır (Diener, 1984: 542-575). Nitekim 
Ryff (1989) öznel iyi olmanın “psikolojik 
iyi olmanın temel yapısını tanımlamak için 
planlanmadığı’’ nı belirtmektedir. Ryff (1989) 
psikolojik iyi olma halini, olumlu ve olumsuz 
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duyguların ve yaşam tatmininin basit bir bir-
leşiminden çok, yaşam tutumlarından meyda-
na gelen çok faktörlü bir yapı olduğunu söy-
lemektedir. 

Proaktivite bireylerin gelecekte karşılaşacak-
ları durumlar henüz ortaya çıkmadan hare-
kete geçerek söz konusu durumları kontrol 
altına alma veya etkileme çabası ile ilgili bir 
kavramdır (Çelik ve Topçuoğlu, 2017: 1224).

Proaktif kişilik Webster Tıp sözlüğünde 
(2002) ‘’problem oluşturmadan önce mevcut 
durumu kontrol edebilen, uygun hamleyi ya-
pabilen kişi’’ olarak tanımlanmaktadır. Proak-
tif kişiliğe sahip kişilerin girişken, sorumlu-
luk duygusu olan, risk faktörlerini göz önün-
de bulundurarak doğru yerde ve zamanda risk 
alabilen, azimli bireyler olarak ifade edilmek-
tedir (Arıcı, 2015: 95). Proaktif kişilikte, dav-
ranışların dış etmenlerden uzak bir biçimde iç 
etmenlerden gelerek yapıldığı düşünülmekte-
dir (Major, Turner ve Fletcher, 2006: 927). 
Ayrıca proaktif kişiliğe sahip olan bireylerin 
kendinden kaynaklanmayan dış faktörleri de 
başarılı bir şekilde yürütüp yönetebilecekleri 
inançlarının yanı sıra öz güvenleri de yüksek-
tir (Bateman ve Crant,1993: 103; Çini, 2014: 
13; Kim, Cable ve Kim, 2005: 232; Seibert, 
Crant ve Kraimer, 1999: 416). Proaktif kişi-
liğe sahip ola bireyler çevresel etmenler ta-
rafından nispeten daha az kısıtlanan ve çev-
resel değişim ve dönüşüme etki eden kişiler-
dir. Dolayısıyla yöneticiler, liderler ve genel 

olarak insanlar çevrelerini etkileyebilmek 
adına harekete geçme eğilimleri birbirinden 
farklıdır. Proaktif kişiler; fırsat arar, inisiya-
tif alır, harekete geçer ve anlamlı bir değişim 
yakalayana kadar kararlı bir şekilde çaba sarf 
ederler (Bateman ve Crant, 1993: 103).

Literatürde ihtiyaç kavramı; ‘’fizyolojik ve 
psikolojik dengenin bozulması sonucunda or-
taya çıkan eksiklikler’’ olarak tanımlanmıştır 
(Luthans, 1992: 141). Maslow bireylerin ih-
tiyaçlarını gözlemleyip taksonomi şeklinde 
ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçları bir pramid 
yaparak kategorize etmiştir. İhtiyaçlar aşağı-
dan yukarıya doğru sıralandığında; ‘’fizyolo-
jik ihtiyaçlar, güvenlik, ait olma, sevgi ihti-
yacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme 
ihtiyacı’’ olarak sıralanmaktadır (Çelikkaleli 
ve Gündoğdu, 2005: 44).

Öz-belirleme (self-determination), davranış-
ların dış etkilerden (toplum normlarından, 
grup- örgüt baskılarından vb.) çok, bireyin 
kişisel inançları ve değer yargılarıyla orta-
ya çıkması, bireyin kararlarını tek başına 
vermesi olarak tanımlanmaktadır (Budak, 
2000). Öz belirleme kuramının öncüsü olarak 
1970’li yıllarda çalışmalara başlayan Edward 
Deci’dir.  Kuramın önemli bir diğer temsil-
cisi ise Richard Ryan’dır (Cihangir-Çankaya, 
2009: 23). Öz belirleme kuramı değişim ve 
gelişim meyline sahip bireylerin çevreyle et-
kileşim halinde iken oluşturdukları bağlara, 
yaptıkları seçimlere odaklanmaktadır (Deci 
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ve Ryan, 2002: 271). Öz belirleme kuramında 
kişilerin özünde tutarlı kişiliğe sahip, psiko-
lojik gelişme meyili olan, hayatlarını bütün-
leştirmek ve ortaya çıkan engellerin üstesin-
den gelmek için çaba sarfeden, etkin orga-
nizmalar olduğu vurgulanmaktadır (Ryan ve 
Deci, 2000: 268; Deci ve Ryan, 2002: 271). 
Bireyin davranışlarının biçimlenmesinde do-
ğuştan getirdikleri bu eğilimlerinin yanı sıra 
içerisinde yaşadıkları çevrenin özellikleri de 
önemlidir. Kişilerin içinde bulundukları or-
tamın özerkliğine dayanak olması ve onların 
seçim duygusunu yaşamalarını, temel psiko-
lojik ihtiyaçlarını doyurmalarını sağlamak-
tadır (Deci ve Ryan, 1985: 230; Williams, 
Frankel, Campbell ve Deci, 2000: 79;  Deci, 
Ryan, Gagne, Lronr, Usunov ve Kornazheva, 
2001: 930). 

Öz belirleme kuramı, temel psikolojik ihti-
yaçlarının ne derecede karşılanması gerekti-
ğinin üzerinde durmaz. Bu ihtiyaçlardan daha 
çok nasıl doyum sağlanabileceğine odaklan-
maktadır. Böylelikle insanlar arasında bu 
yönde ayrım yapılmaktadır (Deci ve Ryan, 
1985: 232; Ferrand, Martinent ve Durmaz, 
2014: 104).

Öz-belirleme kuramında, “özerklik” (auto-
nomy), “yeterlik” (competence) ve “ilişkili 
olma” (relatedness) olarak adlandırılan üç 
temel psikolojik ihtiyaç yer almaktadır. Öz-
belirleme kuramında temel psikolojik ihti-
yaçların tüm insanlık için olduğu kabul edil-

mektedir (Deci ve Ryan, 1985: 232; Ryan ve 
Deci, 2000: 245; Coleman, 2000: 291). Ku-
ram bu ihtiyaçların doyurulması, insanların 
büyümeleri, bütünleşmeleri, gelişim göster-
meleri ve ruh hallerinin iyi olması için gerek-
li olduğunu ifade eder (Ryan ve Deci, 2000: 
245; Andersen, 2000: 269).  Bu ihtiyaçlardan 
özerklik; bireyin kendi seçimlerini yapa-
bilmesi olarak ele alınmaktadır (Andersen, 
2000: 269; Williams, Grow, Freedman, Ryan 
ve Deci, 1996: 115). Yeterlik ihtiyacı, kişinin 
çevresini etkileme isteği (Kowal ve Fortier, 
1999: 355) ve çevreyle etkili bir şeklide et-
kileşim içinde olma kapasitesidir (Deci ve 
Ryan, 1985: 233). İlişkili olma ihtiyacı ise bi-
reyin başkaları ile bağlantılı olma ihtiyacıdır 
(Kowal ve Fortier, 1999: 355).  Kişiler çev-
resiyle etkileşim halinde olduklarında ilişkili 
olma ihtiyacı karşılanabilir ve sosyal çevreye 
ait olma duygusuna da karşılayabilir.

Literatür incelediğinde pozitif psikolojik du-
rumlar (Deci ve Ryan, 2000;   Ryan ve Fred-
erick, 1997; Akın, 2012; Diener, 2000; Brad-
burn, 1969; Diener, 1984; Ryff, 1989), proak-
tif kişilik (Bateman ve Crant,1993; Çini, 2014; 
Kim, Cable ve Kim, 2005; Seibert, Crant ve 
Kraimer, 1999; Yi,2009), öz belirleme ve 
temel psikolojik ihtiyaçlar (Deci ve Ryan, 
1985; Ryan ve Deci, 2000; Coleman, 2000; 
Andersen, 2000; Williams, Grow, Freedman, 
Ryan ve Deci, 1996;  Luthans, 1992; Çelik-
kaleli ve Gündoğdu, 2005; Deci ve Ryan, 
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2002; Williams, Frankel, Campbell ve Deci, 
2000;  Deci, Ryan, Gagne, Lronr, Usunov 
ve Kornazheva, 2001; Ferrand, Martinent ve 
Durmaz, 2014) ile ilgili birçok çalışmanın 
yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, 
bu araştırmanın amacı 2017-2018 basketbol 
sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu 
bünyesinde basketbol hakemliği yapan klas-
man hakemlerinin pozitif psikolojik durum-
larının ve temel psikolojik ihtiyaçlarının be-
lirlenmesidir. 

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, katılımcı-
lar, araştırmada kullanılan veri toplama araç-
ları, verilerin toplanması ile verilerin analizi 
hakkında bilgi verilmiştir.

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu Türkiye Basketbol Fede-
rasyonunda görev yapan 39 kadın (yaş ort. 
29.49±7.18), 214 erkek (yaş ort. 28.53±6.04), 
A-B-C klasman hakemleri oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Basketbol hakemlerinin pozitif psikolojik 
durumlarını ve temel psikolojik ihtiyaçlarını 
belirlemeye yönelik bu çalışmada, “Kısaltıl-
mış Proaktif Kişilik Ölçeği”, “Öznel Zindelik 
Ölçeği”,  “İyilik Hali Ölçeği”,  “Öznel Mut-
luluk Ölçeği” ve “Temel Psikolojik İhtiyaçlar 
Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği

Kısaltılmış Proaktif kişilik ölçeği Bateman ve 
Crant (1993), tarafından geliştirilmiştir. Ölçe-
ğin, Türkçe uyarlaması ise Akın ve arkadaşla-
rı (2011) tarafından yapılmıştır. 10 maddeden 
oluşan ölçekte, yükselen puanlar proaktivite-
nin yükseldiğini gösterir. Ölçek 7’li likert (1= 
Kesinlikle katılmıyorum ve 7= Kesinlikle ka-
tılıyorum) tipindedir. Ölçekte ters puanlanan 
madde bulunmamaktadır.

Öznel Zindelik Ölçeği

Öznel zindelik ölçeği, Ryan ve Frederick 
(1997) tarafından geliştirilmiş, Türkçeye 
Akın ve arkadaşları (2012) tarafından uyar-
lanmıştır. Öznel zindeliği ölçen 7 maddeden 
oluşan ölçekte yükselen puanlar öznel zinde-
liğinde yükseldiğini gösterir. Ölçek 7’li likert 
(1= Benim için hiç geçerli değil ve 7= Benim 
için tamamen geçerli) tipindedir. Yüksek pu-
anlar yüksek zindeliği gösterir.

İyilik Hali Ölçeği

İyilik Hali Ölçeği, Diener ve arkadaşları 
(2009) tarafından geliştirilmiş Türkçe uyar-
laması ise Akın ve Fidan (2012) tarafından 
yapılmıştır. Bu ölçek katılımcıların iyilik ha-
line ilişkin algılarını değerlendiren ve bireyin 
kendisi hakkında bilgi vermesine dayanan 
bir ölçme aracıdır. Ölçek 7’li likert türünde, 
8 maddeden oluşan tek faktörlü bir ölçektir. 
Puanlar 8 ile 56 arasında değişmektedir. Öl-
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çekten alınan yüksek puanlar ilgili bireyin 
iyilik hali düzeyinin yüksek olduğunu göster-
mektedir. Araştırmada katılımcıların psiko-
lojik iyi oluş düzeylerinin göstergesi olarak 
kullanılmıştır. 

Öznel Mutluluk Ölçeği

Öznel mutluluk ölçeği Lyubomirsky ve Lep-
per (1999) tarafından geliştirilmiş Türkçe 
uyarlaması ise Akın ve Satıcı (2011) tarafın-
dan yapılmıştır. Bireylerin hissettiği genel 
öznel mutluluğu ölçmeyi amaçlayan ölçek 4 
maddeden oluşmakta olup, 7’li likert tipi bir 
ölçme aracıdır. Ölçeğin amacı kişilerin his-
settiği genel mutluluğu değerlendirmektir. 
Ölçekte bulunan 4. madde ters kodlandıktan 
sonra maddelerin puanları toplanarak toplam 
bir puan elde edilmektedir. Yüksek puan his-
sedilen öznel mutluluğun yüksekliğini, düşük 
puan ise hissedilen öznel mutluluğun düşük-
lüğünü ifade etmektedir.

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Ölçek Deci ve Ryan (2000) tarafından geliş-
tirilip Kesici Üre ve arkadaşları (2002) tara-
fından Türkçeye uyarlaması yapılmıştır. Bi-
reyin temel olan psikolojik ihtiyaçlarını tespit 
etmek amacıyla Türkçeye uyarlanan ölçek 21 
madde 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: a) 
Özerklik ihtiyacı, b)Yeterlik ihtiyacı, c) İlişki-
li olma ihtiyacıdır. Ölçeğin özerklik alt boyu-
tundan toplam puan en yüksek 35, en düşük 
7’dir. Puan arttıkça birey daha fazla psiko-

lojik ihtiyacının karşılandığını hissetmekte, 
düştükçe psikolojik ihtiyaç hissetmektedir. 
Yeterlik ihtiyacı alt boyutunda toplam puan 
en yüksek 30, en düşük 6’dır. Yeterlik boyu-
tunda kişinin puanının yüksek olması, kişinin 
istenilen sonuçlara ulaşmada etkili olması ve 
çevresiyle baş etmede kendini yeterli hissetti-
ği anlamına gelmektedir. İlişkili olma ihtiyacı 
alt boyutunda toplam puan en yüksek 40, en 
düşük 8’dir. Bu ihtiyaç, bireyin yaşamındaki 
önemli kişilerle yakın ve bağlantılı olmasını 
ve ilişkilerinde desteği ve doyumu hissetme-
sini sağlamaktadır. Bu ölçeğin her bir mad-
desi bireyin gereksinim duyduğu alanlarla 
ilgilidir.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Tür-
kiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem 
Kurulu Başkanlığından gerekli izinler alın-
mıştır. Ardından Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerinde görev yapan hakemlere ulaşmak güç 
olduğu için araştırma soruları online ortama 
aktarılmıştır. Daha sonra federasyon aracılı-
ğıyla araştırma soruları hakemlere ulaştırılıp 
veriler toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Hakemlerden toplanan yanıtlar SPSS progra-
mına aktarılarak verilerin normal dağılım gös-
terip göstermediğine bakılmıştır. Kolmogo-
rov-Smirnov tekniği ile verilerin normal da-
ğılıma uyup uymadığı incelenmiş ve verilerin 
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normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
İstatistiksel analiz olarak tanımlayıcı istatistik 

ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Verilerin 
SPSS 16.0 paket programı ile yapılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Basketbol Hakemlerinin Cinsiyete Göre Yaş ve Standart Sapma Değerleri  
Tablosu

Cinsiyet N Min yaş. Maks yaş Yaş ort. SS.

Kadın 39 20 48 29,49 7,189

Erkek 214 19 49 28,53 6,048

Tablo 1’e göre, araştırmaya 39’u kadın 
(yaş ort 29.49±7.18), 214’ü erkek (yaş ort 
28.53±6.04) toplam 253 hakem katılmıştır.

Tablo 2. Basketbol Hakemlerinin Yaş ile Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Pozitif Psikolojik 
Durumları Arasındaki İlişki Tablosu

  Proaktif 
kişilik

Psikolojik 
iyi oluş

Öznel 
zindelik

Öznel 
mutluluk

Özerklik Yeterlik İlişkili 
olma

Yaş r -,110 ,044 ,030 -,011 -,060 -,160* -,170**

p ,081 ,490 ,640 ,861 ,342 ,011 ,007

p<0.05*  p<0.01**  

Tablo 2’ ye göre yaş ile temel psikolojik ihti-
yaçlar ölçeğinin yeterlik (p<0.05) ve ilişkili 

olma (p<0.01) alt boyutlarında istatistiksel 
olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki bulun-
muştur.
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Tablo 3. Basketbol Hakemlerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Pozitif Psikolojik Du-
rumları Arasındaki İlişki Tablosu

Özerklik Yeterlik İlişkili olma

Proaktif kişilik r ,251** ,375** ,309**

p ,000 ,000 ,000

Psikolojik iyi oluş r ,145* ,265** ,294**

p ,021 ,000 ,000

Öznel zindelik r ,303** ,260** ,334**

p ,000 ,000 ,000

Öznel mutluluk r ,347** ,334** ,389**

p ,000 ,000 ,000

p<0.05*  p<0.01* *

Tablo 3’ e göre psikolojik iyi oluş ile özerlik 
arasında (p<0.05) ve temel psikolojik ihtiyaç-
lar ile proaktif kişilik, psikolojik iyi oluş, öz-
nel zindelik ve öznel mutluluk arasında pozi-
tif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01).

SONUÇ 

Araştırmaya katılan basketbol hakemlerinin 
yaşları ile yeterlik ve ilişkili olma ihtiyaçları 
arasında negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. 
Başka bir deyişle hakemlerin yaşları arttıkça 
yeterlik ve ilişkili olma duygularının azaldığı 
söylenebilir.  Williams, Gagne, Ryan ve Deci 
(2002)’ye göre yeterlik duygusunu sahip olan 
bireyler, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşa-
bileceklerine inanmaktadırlar. Buradan hare-
ketle araştırmamıza katılan basketbol hakem-
lerinin yeterlik ihtiyaçlarına erken yaşlarda 

ulaştıkları için artan yaşla beraber bu ihtiyaç-
larında azalma görülmüş olacağı şeklinde yo-
rumlanabilir. 

Araştırmamıza katılan hakemlerin yaşları ile 
ilişkili olma ihtiyaçları arasında negatif yön-
de ilişkinin olması, hakemlerin yaşları arttık-
ça sosyal ilişkiler kurma ihtiyacından uzak-
laşmış olabileceği şeklinde düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan basketbol hakemlerinin 
temel psikolojik ihtiyaçlar ile proaktif kişilik, 
psikolojik iyi oluş, öznel zindelik ve öznel 
mutluluk arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan basketbol 
hakemlerimizin proaktif kişilik ve temel psi-
kolojik ihtiyaçlar açısından incelediğimizde 
proaktif kişilik özelliğine sahip bireylerin te-
mel psikolojik ihtiyaçlarının da arttığı söyle-
nebilir. Bunun sebebi olarak proaktif kişiliğe 
sahip bireylerin iş hayatlarında beklentilerini 
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kendi başlarına karşılamaya eğilimli olmaları 
gösterilebilir. Nitekim araştırma bulguları da 
bu görüşü destekler niteliktedir. Ashford ve 
Black (1996) yaptıkları bir araştırma da, pro-
aktif kişilerin işlerindeki performanslarının 
daha yüksek olduğunu saptamışlardır.  Baş-
ka bir çalışmada ise Grant ve Ashford (2008) 
proaktif kişiliğe sahip bireylerin iş yaşantı-
larında ve iş hayatının getirdiği sorumluluk-
larda kendini yönlendirme yeteneğine sahip 
olduklarını belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan basketbol hakemlerinin 
psikolojik iyi oluş ve temel psikolojik ih-
tiyaçları arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Alan yazını incelendiğin-
de psikolojik iyi olma, sosyo-ekonomik statü 
açısından kişilerin ‘’kendini kabul’’,’’ yaşam 
amacı’’, ‘’çevresel hakimiyet’’, ‘’bireysel ge-
lişim’’ boyutları ile ilişkili olduğu görülmüş-
tür (Ryff ve ark., 1999). Bununla beraber Ryff 
ve Singer (1996) ‘’yaşam amacı’’, ‘’bireysel 
gelişim’’ boyutları ile ilişki bulmuşlardır. Psi-
kolojik iyi olma ile yapılan çalışmalarda sos-
yo-ekonomik statü kişilerin iyi olma durumu 
için kaynakların belirgin kullanımını arttırdı-
ğı söylenebilir. Araştırmaya katılan basket-
bol hakemlerinin sosyo-ekonomik statüleri 
açısından bulunduğu konum, sosyal çevre, 
bireysel gelişimlerini etkileyebileceği söyle-
nebilir.

Araştırmadaki basketbol hakemlerinin öznel 
zindelik ve temel psikolojik ihtiyaçlarını in-

celediğimizde pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Hakemlerin öznel zindeliği ve 
mutluluk seviyesi arttıkça kendini daha yeter-
li hissetme ihtiyacı, kendi eylemlerini gerçek-
leştirebilme ve çevresiyle etkileşim kurma ih-
tiyacının da arttığını söylemek mümkün ola-
bilir. Nitekim literatür incelendiğinde birey-
lerin temel psikolojik ihtiyaçlarını doyurdu-
ğunda iyi olma düzeylerinin de yükseldiğini 
gösteren çalışmalar mevcuttur  (Williams ve 
ark., 2000; Deci ve Ryan, 2000). Deci ve ar-
kadaşları (2001) ise temel psikolojik ihtiyaç-
ların doyurulmasının iyi olma için gerektiğini 
ve tam bir ihtiyaç doyumunun iyi olmayla 
ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca 
ilgili alan yazın incelendiğinde işlerinde mut-
lu olan kişilerin mutsuz olanlarla karşılaştırıl-
dığında, mutlu kişilerden oluşan bir ortamda 
görevlerini yapan bireylerin daha fazla sosyal 
becerilere sahip olma ihtiyacı hissettikleri, 
çatışma durumunda daha kolay anlaşmaya 
varma eğiliminde oldukları ve daha samimi 
sosyal ilişkiler kurma ihtiyacına sahip olduk-
ları ifade edilmiştir (Güllü, 2018).

Sonuç olarak, pozitif psikolojik durumların-
daki artış ile hakemlerin temel psikolojik ihti-
yaçlarında da bir artışın olduğunu göstermiş-
tir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekir-
se, pozitif psikolojik durumlar olan proaktif 
kişilik, psikolojik iyi oluş, öznel zindelik ve 
öznel mutluluk düzeylerindeki artış, hakem-
lerin daha özerk, daha yeterli ve sosyal olarak 
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daha fazla ilişkiler kurma ihtiyacını ortaya çı-
kardığı tespit edilmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In recent years psychologists have claimed that essential qualities of being hu-
man such as creativeness, love, pleasure and development capacity have been ignored by inves-
tigators and they have requested investigation of positive psychological states. Indeed, it can 
be claimed that such requests have led to building of the foundation of positive social sciences 
(Gillham and Seligman, 1999: 163-164). Positive psychology is a “positive subjective experi-
ence, positive personal traits and positive institutions”, which promises to prevent illnesses 
which occur when life starts to become unproductive and incomprehensible while aiming to 
increase satisfaction in life (Snyder and Lopez, 2007: 3; Seligman and Csikszentmihalyi, 2000: 
5). In this context, some concepts are relevant. Firstly based on the self-determination theory 
(Ryan and Deci, 2000: 227–268), subjective vitality appears as one of the predictors of subjec-
tive happiness and well-being which are very important for and essential elements of positive 
psychology and as an important personal trait (Akın, 2012: 404-410; Ryan and Frederick, 1997: 
529-565). Happiness as a concept is considered as “subjective well-being” in psychology litera-
ture (Süler, 2016: 3). According to Diener (2000), subjective well-being is a person’s cognitive 
and affective evaluations of his or her life’. Proactive personality is defined as “a person who 
can control the current situation and take the right action before a problem occurs” in Webster 
Medical Dictionary (2002). People with a proactive personality are defined as outgoing, respon-
sible and determined people who can take risks at the right place and at the right time taking 
into account risk factors (Arıcı, 2015: 95). In the literature need is defined as “a person’s want 
or feeling of deficiency, caused by a physiological and psychological imbalance” (Luthans, 
1992: 141). Needs are referred to as basic psychological needs in the literature. Autonomy, 
competence and relatedness are the three basic psychological needs (Deci and Ryan, 1985; 
Ryan and Deci, 2000; Coleman, 2000). Self-determination is defined as the ability to think and 
act not based on external factors (society norms, group-organization pressure etc.) but on per-
sonal beliefs and values and to take his/her own decisions (Budak, 2000). Aim: The purpose 
of the study was to determine positive psychological states and basic psychological needs of 
basketball referees working in the Turkish Basketball Federation in the 2017-2018 basketball 
season. Method: The study group consists of 214 male (mean age 28.53±6.04) and 39 female 
(mean age 29.49±7.18) class A-B-C referees working in the Turkish Basketball Federation.  
“Abbreviated Proactive Personality Scale”, “Subjective Happiness Scale”, “Subjective Vitality 
Scale”  “Flourishing Scale” and “Basic Psychological Needs Scale” were used as measurement 
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tools in the study. The Abbreviated Proactive Personality Scale was developed by Bateman and 
Crant (1993). The Scale was adapted into Turkish by Akın et al. (2011). The scale consists of 
10 items and higher scores mean higher proactivity. It is a 7 point Likert scale. The Subjective 
Vitality scale was developed by Ryan and Frederick (1997) and adapted into Turkish by Akın 
et al (2012. The scale consists of 7 items which measure subjective vitality and higher scores 
mean increased subjective vitality. It is a 7 point Likert scale. The Subjective Happiness scale 
was developed by Lyubomirsky and Lepper (1999) and the Turkish version was developed by 
Akın (2011). The scale consists of 4 items which aim to measure general subjective happiness 
of people and it is a 7 point Likert scale. The Flourishing Scale was developed by Diener et al. 
(2009) and adapted into Turkish by Akın and Fidan (2012). This is a 7 point Likert Scale with 
8 items. Scale Scores range between 8 and 56. Necessary permissions were obtained from the 
Central Referee Commission of the Turkish Basketball Federation to conduct the study. Then 
since it was difficult to contact with the referees working in different regions in Turkey, study 
questions were published online. The study questions were sent to the referees by the federa-
tion and data was collected. Answers of the referees were entered in the SPSS program to see 
whether data had a normal distribution. Normality of distribution of data was checked using 
Kolmogorov-Smirnov technique and it was determined that the data had a normal distribution. 
Descriptive statistics and correlation analysis were used as statistical analyses. Data was ana-
lyzed with SPSS 16 program.  Findings:   A total of 253 referees were included in the study, 39 
of whom were female with a mean age of 29.49 and 214 of whom were male with a mean age 
of 28.53. A statistically positive significant correlation was found between basic psychological 
needs and proactive personality, psychological well-being, subjective vitality and subjective 
happiness (p<0.05). A negative significant correlation was found between the age of basketball 
referees and needs for competence and relatedness (p<0.05).   In other words, it can be said that 
with increasing age, competence and relatedness for referees decrease.  A positive significant 
correlation was found between basic psychological needs and proactive personality, psycholog-
ical well-being, subjective vitality and subjective happiness. When we look at proactive person-
ality and basic psychological needs, it can be concluded that people with a proactive personality 
have increased levels of basic psychological needs. A positive significant correlation was found 
between psychological well-being and basic psychological needs.  On the other hand, a positive 
significant correlation was found between subjective vitality and basic psychological needs of 
the basketball referees included in our study. It can be concluded that as the referees’ subjective 
vitality, i.e. happiness increases their need to be more competent, to be able to act independently 
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and communicate with others also increase. Conclusion: In conclusion, it was determined that 
as the positive psychological states of the referees increase, the basic psychological needs of 
referees increase as well. To say more precisely, along with the increase in the levels of posi-
tive mental states such as proactive personality, psychological well-being, subjective vitality 
and subjective happiness of the referees means that they need to feel more autonomous, more 
adequate and to establish more social relationships.



4949

A STUDY ON RISK-TAKING BEHAVIOURS OF ADOLESCENTS AND 
THEIR PERCEPTION TOWARDS EFFECTS OF HOOKAH USE ON 

HEALTH (1)

ERGENLERİN RİSK ALMA DAVRANIŞLARI İLE NARGİLENİN 
SAĞLIĞA ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
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Program, Department of Nursing, Sakarya / Turkey
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerin olumsuz risk alma 
davranışlarının ve nargilenin sağlığa etkileri ile ilgili algılarının be-
lirlenmesi, aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı 
ve analitik olarak planlanan araştırma, Sakarya ilinde farklı sosyo-
ekonomik düzeydeki on bir lisede Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında 
yapıldı. Çalışmanın örneklemini gönüllü 900 lise öğrencisi oluşturdu. 
Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru for-
mu, “Nargilenin Sağlığa Etkileri Algı Ölçeği” ve “Ergenlerde Kısa 
Heyecan Arayışı Ölçeği” ile toplandı. Veriler bilgisayar ortamında 
SPSS 20 programında değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 
öğrencilerin % 50,3’ ünün kız, % 49,7’sinin erkek olduğu ve % 95,2’ 
sinin ailesi ile birlikte yaşadığı saptandı. Araştırmaya katılan ergen-
lerin nargilenin sağlığa etkileri algı ölçeğinden aldıkları toplam puan 
ortalamasının 61,97±11,12, ergenlerde kısa heyecan arayışı ölçeğinin 
toplam puan ortalamasının 10,24±3,92 olduğu belirlendi. Nargilenin 
sağlığa etkileri algı ölçeği puanları ile kısa heyecan arayışı ölçeği 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Bu ilişki 
çok güçlü olmamakla birlikte negatif yönde bir ilişkidir (r = -0,204 
p=0.001). Sonuç: Sigara içen ve nargile kullanan ergenlerin risk alma 
davranışlarının yüksek olduğu ve nargilenin sağlığa etkileri ile ilgili 
algılarının düşük olduğu saptandı. Ergenlerin nargilenin sağlığa etkileri 
ile algıları artıkça riskli davranışlara eğilimlerinin azaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sigara Kullanımı, Nargile Kullanımı, 
Sağlık Etkileri, Risk Alma Davranışı

Abstract: Introduction: The aim of this study is to determine the 
negative risk-taking behaviours of adolescents and their perceptions 
towards the effects of hookah use on health, and to evaluate the cor-
relation between them. Methods:  The study was conducted in eleven 
high schools at different socio-economic levels in Sakarya, Turkey be-
tween the dates of March-April 2015. The sample of the study included 
900 high school students volunteering for the study. The study was 
descriptive and correlational. The data were collected via a question-
naire and two scales called “Perception Scale of Effects of Hookah use 
on Health” and “Brief Sensation Seeking Scale of Adults”. Data were 
evaluated using SPSS 20. Results:  It was found out that 50.3 % of the 
participants were women, 49.7 % were men and 95.2 % lived with their 
families. It was detected that total score averages for Brief Sensation 
Seeking Scale was 10.24±3.92 and it was 61.97±11.12 for Perception 
Scale of Effects of Hookah use on Health. There was a statistically sig-
nificant correlation between Perception Scale of Effects of Hookah use 
on Health and Brief Sensation Seeking Scale of Adolescents. Though 
not a strong one, this correlation is negative (r = -0.204   p=0.001). 
Conclusion:  It was determined that adolescents smoking and using 
hookah had higher levels of risk-taking behaviours while they had 
lower perceptions towards effects of hookah use on health. 

Key Words: Adolescent, Cigarette Use, Hookah Use, Health Effects, 
Risk-Taking Behaviour 
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INTRODUCTION

During the process of becoming an adult 
(Aras et al., 2007: 186-196) adolescents may 
exhibit risky behaviours with instant results 
which can have an impact on their adulthood 
health (Paulmann et al., 2011; Telef, 2014 
:591-604). These behaviours can be listed as 
using tobacco, alcohol or drug, risky driving, 
crime trends and crime, early sexual onset, 
becoming distant from the family, school ab-
senteeism and truancy, class apathy, social ad-
justment problems unhealthy diet and lack of 
activity (Aras et al., 2007: 186-196). 

Sensation seeking is a personality trait beli-
eved to have a biological basis that expres-
ses as a need for physiological arousal, novel 
experience, and a willingness to take social, 
physical, and financial risks to obtain such 
arousal (Bardo et al., 1996: 23-43). Sensati-
on seeking is associated with a variety of il-
legal and/or risky behaviors such as the use 
of illicit drugs (Newcomb and McGee, 1991: 
614-628; Palmgreen et al., 2001: 292-295; 
Stephenson et al., 2002: 23-43; Zuckerman et 
al., 1993: 757-768), sexual risk-taking (Do-
nohew et al., 2000: 1079-1091; Hoyle et al., 
2000: 1203-1231), reckless driving (Heino et 
al., 1996: 71-79), smoking (Zuckerman et al., 
1990: 209-220), and alcohol use (Stacy et al., 
1993: 1-24).

The studies conducted reveal that using to-
bacco products start at adolescence and that 
the rate of use increases as one grows older. 
Use of cigarette and other tobacco products 
during adolescence increases the probability 
of becoming a tobacco user in adulthood (Ak-
ter, 2011: 1-13).

Although the most frequently used tobacco 
product is the cigarette both in Turkey and 
in the World, it is remarkable that hookah 
use is becoming more widespread in recent 
years (Alvur et al., 2014: :1977-1980; Cinar 
and Cakmak, 2014 :8005-8006; İbrahimov et 
al., 2012 :49-56; Peltzer and Pengpid, 2014 
:10033-10038; Shaikh et al., 2012 :1819-
1822). It is estimated that 100 million people 
a day use hookah throughout the World (Al-
zohairy,  2012 :45-57; All Naggar and Saghir,  
2011: 3041-3047 ; Cinar and Cakmak, 2014 
:8005-8006; İbrahimov et al., 2012 :49-56).

Using tobacco products and its addiction may 
cause fatal illnesses (Bhagabaty et al., 2015 
:811-814; Crawford, et al., 2012 :4733-4738; 
Okagua et al., 2015: 19-24; Patel et al., 2012 
:4173-4176; Sezer and Picak, 2011: 133-143; 
Maziak, 2013: 1–4). Nearly 5 million people 
die every year because of tobacco use and this 
number is estimated to reach 10 million in the 
next 20- 30 years (Alzohairy, 2012 :45-57; 
All Naggar and Saghir, 2011: 3041-3047; Pa-
tel et al., 2012 :4173-4176;).
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Being a different form of tobacco use, hookah 
is considered to be a global tobacco epidemic 
(Hassoy et al., 2011: 91–99) which has be-
come more widespread among the youth 
till the beginning of the 21st century (Kuntz 
and Lampert, 2015: 467-473; Palamar et al., 
2014: 227–234; Maziak, 2013: 1–4).

Hookah smoking is often mistaken as a he-
althy smoking habit, primarily because soci-
ety is ill-informed about the adverse health 
risks of hookah (Okdemir, 2013: 1-78). A 
significant number of adolescents do not per-
ceive hookah as a tobacco product and mi-
sunderstand that smoking hookah does not 
involve any health risk (Akter, 2011: 1-13). 
A significant part of those who regularly or 
occasionally smoke hookah are not aware of 
the health risks of hookah (Bilir et al., 2010: 
33-42). In another study, approximately one-
third of the subjects misjudge that the adverse 
health risks of hookah smoking are less seve-
re than the ones of cigarette smoking; about 
one fourth of the same group share the ge-
neral misconception that hookah smokers are 
protected from harmful substances because 
the smoke is inhaled through the water cham-
ber which filter out nicotine and other toxins 
in the hookah tobacco. (Hassoy et al., 2011: 
91-99) In recent years, hookah smoking has 
become popular habit among adolescents 
(Özcebe, 2008: 374-377). Adolescents try 
hookah without being aware that it is a type 

of tobacco product and after some time they 
become addicted (Cakmak, 2014: 1-11; Cinar 
and Cakmak, 2014: 7; Alvur et al, 2014:1977-
1980; Akter, 2011: 1-13). Hookah use is the 
most considerable gateway to nicotine addic-
tion (Hassoy et al., 2011: 91–99).

This study aims to detect the negative risk 
taking behaviours of adolescents and their 
perceptions about the effects of hookah use 
on health, the correlation between their be-
haviours and perceptions, and to draw atten-
tion to the importance of this issue.

METHOD and MATERIAL

Aim and Type of the Study

The study was conducted as a descriptive and 
analytical one in order to determine the nega-
tive risk-taking behaviors of adolescents and 
their perception about health effects of hookah, 
and to examine the correlation between them.

Research Consent

The consent of study was obtained from Sa-
karya University Faculty of Medicine Clini-
cal Research Ethical Committee. Necessary 
permits were also taken from Sakarya Pro-
vincial Directorate of National Education, 
Sakarya Governor’s Office and school direc-
torates. Students to be included in the study 
and their parents were informed about the 
study and the ones who volunteered were in-
cluded in the study.
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Time and Place of the Study

The data were collected from 11 high schools 
of different types in different socio-economic 
levels in Sakarya, a province in the North-
west of Turkey, between March-April 2015.

Sample and Universe of the Study

The sample of study consisted of 9th, 10th, 
11th and 12th grade students at various high 
schools in Sakarya during the spring semes-
ter of 2014-2015 Academic Year. The whole 
list of high schools in the towns was also 
considered. Schools were chosen randomly. 
They were state schools of different types. 
The research was conducted among 9th, 10th 
11th and 12th grade students. In the calcula-
tion of sample size confidence interval was 
taken as 95 %. In determining the number of 
samples, the scale with the highest number of 
items was taken into consideration. Number 
of sample was found to be 750 by calculat-
ing 50 times of 15 items in the “Perception 
Scale of Effects of Hookah use on Health”. 
Taking into account that there could be some 
missing data, the number of the sample was 
calculated as 20 % more and a total of 900 
people were given the questionnaire. 42 stu-
dents who had missing information were ex-
cluded and the data from a total of 858 stu-
dents were assessed. For the student selection 
from schools and classes, stratified sampling 
method was used. Stratum weight was found 
first using the formulae below, then number 

of students to be chosen were calculated (Ce-
lik, 2011: 195-196).

•	 (Stratum weight= number of individuals 
in the stratum / number of population)

•	 (number of individuals = stratum weight 
x sample volume chosen from the popula-
tion)

The number of students to be included in the 
study was detected by simple random sam-
pling, representing the layer they belong to.

Student Selection Criteria

Voluntary students, having no communica-
tive problems, studying at 9th, 10th, 11th and 
12th grades during the spring semester of 
2014-2015 academic year.

Data Collection Tools Used in the Study

Questionnaire containing the individual 
characteristics and the introductory fea-
tures of adolescents. The Questionnaire 
consisted of 33 questions. First 14 questions 
included demographic features (age, gender, 
height, weight, parents’ education, school, 
classes, amount of weekly pocket money, 
the status of living with family, number of 
siblings, family income, and employment). 
Other questions were related to the use of to-
bacco and hookah.

 Perception scale of effects of hookah use 
on health. It is a 5 point Likert Scale con-
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sisting of 15 items, which was developed and 
its validity and reliability were performed 
by Cinar and Cakmak in 2014. Each item is 
scored between 1 and 5, the scores depend-
ing on the answers (Cakmak, 2014: 19-21). 
Minimum score from the scale is 15 and the 
maximum is 75. In the study by Cinar and 
Cakmak, Cronbach Alpha value of the scale 
was found as 0,93. The high score is a sign of 
high perception about the effects of hookah 
use on health (Cakmak, 2014: 19-21).

Brief sensation seeking scale for adoles-
cents: Developed by Stephenson, Hoyle, 
Palmgreen and Slater in 2003 (Stephenson 
et al., 2003: 279–286 ) and its reliability and 
validity in Turkish were performed by Ce-
lik, Turan and Gungor in 2014, this scale is 
a 4 point Likert Scale including 4 items, and 
its Cronbach Alpha value is 0,81. Minimum 
score from the scale is 4 and the maximum 
is 16. High scores from the scale show that 
the level of risk taking is high. There is no 
reverse coding (Celik et al., 2014: 207-208).

Collection of Data

Prior to the administration of questionnaires, 
school principals were negotiated to decide 
on the time and place of data collection. Stu-
dents were informed about the survey, vol-
untary ones were picked up by using simple 
random number charts. Data were collected 
by the researcher accompanied by a Psycho-

logical Consultancy and Guidance (PCG) 
teacher. After data collection, the students 
who participated in the study were given a 
booklet titled “Health Hazards of Smoking 
and Hookah Training Manual”.

Analysis of Data

Collected data were transferred to a computer 
and evaluated using SPSS 20 Statistical pro-
gram. Socio demographical data, Perception 
Scale of Effects of Hookah use on Health 
and Brief Sensation Seeking Scale for Ado-
lescents were evaluated using number and 
percentage. When evaluating the differences 
between the groups, Mann-Whitney U and 
Kruskal Wallis-H tests were used. Since the 
unit numbers were more than 20, standard-
ized z value was given for Mann-Whitney U 
test. In the event of significant difference in 
Kruskal Wallis-H test, the groups having dif-
ference were detected by Post-Hoc Multiple 
Comparison Test. While studying the correla-
tion between the scales, it was seen that the 
scores did not follow the normal distribution, 
so Spearman’s Correlation Coefficient was 
made use of. Significance level (p) was taken 
as 0,05; p<0,05 meant that there was a sig-
nificant correlation/difference while p>0,05 
meant no significant correlation/difference.

FINDINGS

Data of 858 participants were analysed at the 
end of the survey.
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Table 1. Descriptive Features of Adolescents

Descriptive Features n %

Age Group

15 and younger 259 30,2

16 254 29,6

17 218 25,4

18 and older 127 14,8

Gender

Male 426 49,7

Female 432 50,3

School

High School 84 9,8

Anatolian High School 131 15,3

Science High School 92 10,7

Vocational and Technical school 502 58,5

Social Sciences School 34 4

Fine Arts School 15 1,7

Grade

1 313 36,5

2 198 23,1

3 181 21,1

4 166 19,3

Number of Siblings

1-2 435 50,7

3-4 379 44,2

5-6 36 4,2

7 and more 8 0,9

Living with the family

Yes 817 95,2
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No 41 4,8

Accommodation other than family

Dorm 27 65,9

Student house 2 4,9

Relatives 12 29,3

Working

Yes 22 2,6

No 836 97,4

Pocket money

Enough 728 84,8

Not enough 82 9,6

More than enough 48 5,6

Total 858 100

Table 1 shows the descriptive features of ado-
lescents. 30,2 % of them (n=259) are 15 and 
younger, 50,3 % (n=432) are women, 49,7 % 
(n=426) are men, 58,5 % (n=502) are voca-
tional and technical school students. 50,7 % 

(n=435) have 1-2 siblings, 95,2 % (n=817) 
live with their families, 65,9 (n=27) live in 
the dorm, 97,4 % (n=836) do not work, 84,8 
% (n=728) have enough amount of pocket 
money. 
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Table 2. Smoking and Water Pipe Use Among Adolescents
Smoking and Water Pipe Use n  % 

Smoking

Yes 171 19,9

No 687 80,1

Water Pipe Use

Yes 186 21,7

No 672 78,3

Smoking in the Family

Yes 538 62,7

No 320 37,3

Water pipe use in the family

Yes 137 16

No 721 84

Total 858 100

Smoking and hookah use among adoles-
cents is studied and seen that 19,9 % (n=171) 
smoke cigarette while 21,7 % (n=186) use 
hookah. The rate of smoking in the family is 
62,7 % (n=538), and hookah use in the family 
is 16 % (n=137) (Table 2).

Average score of adolescents from Percep-
tion Scale of Effects of Hookah use on Health 
is 61,97±11,12 (min=15, max=75). Table 3 
shows that average score of the total points 
from Perception Scale of Effects of Hookah 
use on Health is 4,12 which is equal to “I 
strongly agree” level.

Adolescents gave the answer “I strongly 
agree” to the items “Smoking water pipe af-
fects lungs adversely” (item1), “Smoking 
water pipe increases the risk of cardiovas-
cular disease” (item 4), “Exposure of non-
smokers to water pipe 

smoke causes respiratory tract diseases” 
(item 5), “Oral infections (cancer, herpes, 
aphta etc.) may develop in water pipe smok-
ers” (item 6), “Water pipe smoking cessation 
affects health positively”(item 8), “Water 
pipe contains nicotine” (item 9), “Diseases 
like flu and cold can be transmitted by shar-
ing mouthpiece” (item 11), “Water pipe is not 
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more innocent than the cigarette in terms of 
nicotine” (item 14), “Water pipe mouthpiece 
should never be shared” (item 15). The other 
items were answered as “I agree”. 

The average score from Brief Sensation Seek-
ing Scale was 10,24±3,92 (min=4, max=16). 

Average score of the total points was 2,55 and 
it stood for “I agree”, as seen in Table 4. It 
was seen that the adolescents gave the answer 
“I agree” to the whole items in Brief sensa-
tion Seeking Scale. 

Table 3. An Assessment of the Relationship Between “Scale of Perception about the Ef-
fects of Water Pipe Smoking on Health” and “Brief Sensation Seeking Scale for Adoles-

cents” 

  Scale of Perception about the Effects of Water Pipe Smoking on 
Health

 R p N

Brief Sensation Seeking Scale for 
Adolescents

-0,204 0,001 858

There was a statistically significant correla-
tion between Perception Scale of Effects of 
Hookah use on Health and Brief Sensation 
Seeking Scale for Adolescents (p<0,05). The 
study indicates a weak negative correlation  
(r= -0.204). Adolescents get lower scores 
from Brief Sensation Seeking Scale, as they 
get higher score from Perception Scale of Ef-
fects of Hookah use on Health (Table 3).

DISCUSSION

It was found out that 21,7% of the adolescents 
who participated in the study used hookah, 
19,9 % of them smoked cigarettes (Table 
2). Cakmak, in their study with high school 
students (2014: 25-43), stated that the rate of 
hookah use was 19,2 % and smoking ciga-

rettes was 19,6 %. In another study with high 
school students, the rate of hookah use was 19 
% (Akter, 2011: 36-40). Between 2010 and 
2012, the study called Monitoring the Future 
in the USA, among 5540 high school students 
revealed that the rate of hookah use was 18 
% (Palamar et al., 2014 :227–234). Anoth-
er study in Canada in 2012 called National 
Youth Tobacco Survey showed that 10 % of 
31396 participants between the ages of 9-12 
used hookah (Maziak et al., 2015: :i3–i12.). 
In 2012, National Youth Tobacco Survey in 
America, it was seen that 14.7 % of 24658 
secondary and high school students used 
hookah (Lee et al., 2015 :409-15). In United 
Arab Emirates 21% of 560 secondary school 
students used hookah, 30 % smoked both 
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hookah and cigarette and 30 % used hookah 
everyday (Shemmari et al., 2015: 427-430). 
In a study in Malesia 57,4 % of 239 partici-
pants over 18 were found out to use any to-
bacco product, 50,7% only smoked cigarette, 
5,9 % only used hookah and 42 % smoked 
both hookah and cigarette (Al Naggar et al., 
2014: 10841-10846). The results show simi-
larity with the literature.

The total score averages of adolescents from 
Perception Scale of Effects of Hookah use on 
Health were 61,97±11,12, min=15, max=75. 
The average score from total scores of Per-
ception Scale of Effects of Hookah use on 
Health was 4,12 which is equal to “I strongly 
agree”. These results show that adolescents 
have good level of perception about effects 
of hookah use on health but they need to im-
prove their knowledge on the subject.

Cakmak, (2014: 25-43) stated in their study  
that total score averages of adolescents from 
Perception Scale of Effects of Hookah use on 
Health was 58,47±1,25, average score from 
scale item scores was 3,89 and it was equal to 
“I agree” level. In another study that Cakmak, 
(2014: 25-43) carried out in Tokat there were 
similar results.

Total score average from Brief Sensation 
Seeking Scale was 10,24±3,92, min=4, 
max=16. Average score of total scores from 
the answers to the scale items was 2,55 which 

contributes to “I agree” level as seen in Ta-
ble 4. Adolescents gave the answer “I agree” 
to all the items in Brief Sensation Seeking 
Scale.  These results indicate a high level of 
risk taking behaviour in adolescence.

There was a statistically significant correla-
tion between the scores of Perception Scale 
of Effects of Hookah use on Health and Brief 
Sensation Seeking Scale (p<0,05). Though 
not a strong one, this is a negative correlation 
(r=-0,204). It was found out that the higher 
scores adolescents got from Perception Scale 
of Effects of Hookah use on Health, their 
scores from Brief Sensation Seeking Scale 
were lower (Table 3). Adolescents smoking 
hookah and cigarette had a high level of risk 
taking behaviour and a low level of percep-
tion about the effects of hookah use on health. 
As their perception on this subject increased, 
their tendency to risky behaviours decreased.

CONCLUSION

It was concluded that adolescents smok-
ing hookah and cigarette had high levels of 
risk taking behaviours while their perception 
about effects of hookah use on health was 
low. The more their perception increased, the 
more their tendency to risky behaviours de-
creased.
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30-65 YAŞ KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA ORANLARI VE 
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1)
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Öz: Amaç: Bu çalışma bir ilde 2015-2017 yılları arasında 
yapılan serviks kanseri tarama oranlarının belirlenmesi ve ta-
rama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. 
Yöntem: 2015-2017 yıllarında ilimiz Aile Sağlığı Merkez-
lerine (ASM) ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine 
(KETEM) başvuran 30-65 yaş arasındaki kadınlara yapılan 
HPV (Human Papilloma Virüs) testi ve servikal smear so-
nuçları değerlendirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından 
Ulusal HPV Laboratuvarı yazılımından geriye dönük olarak 
elde edilmiştir. Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı 
alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatis-
tiksel yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: İlimizde hedef nü-
fusun 2015’te %38,3’ü, 2016’da %34,3’ü ve 2017’de %24’ü 
taranmıştır. Taramalar sonucunda HPV DNA sonucu pozitif 
gelen kadınların oranı 2015 (%2,5) ve 2016’da (%2,5) aynı 
iken 2017’de (%3,5) artış tespit edilmiştir. HPV DNA sonucu 
pozitif gelen kadınların smear testi sonuçları her üç yıl için 
de tip 16 görülme oranı tip 18 görülme oranından yüksektir. 
Tip 18 görülme oranında (%0,1) üç yıl boyunca değişme göz-
lenmemiştir. Sonuç: Serviks kanseri taramalarında ilimizde 
hedef nüfusa ulaşma oranında süreç ilerledikçe düşme söz 
konusudur. Tarama için önerilen hedefe ulaşmak için sadece 
Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve KETEM’lerin çabasının ye-
terli olmadığı, Aile Hekimlerinin de kendilerine kayıtlı hedef 
nüfuslarda bu taramalara önem vermeleri için gerekli düzen-
lemelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Kanser Taramaları, 
HPV Testi, Servikal Smear Testi

Abstract: Aim: This study is planned to conduct, in a city, to 
be determined cervical cancer screening rate which is done 
in between 2015-2017 years and to evaluate those screening 
results. Method: In 2015-2017, HPV (Human Papilloma Vi-
rus) test and cervical smear results of women aged between 
30-65 years who applied to Family Health Centers (FHC) 
and Cancer Early Diagnosis and Screening Center (CEDSC) 
were evaluated. The data were obtained retrospectively by 
the researchers from the National HPV Laboratory software. 
Ethics committee and the related public Corporation permits 
were taken. While evaluating results descriptive statistical 
methods were used. Results: 38.3% in 2015, 34.3% in 2016 
and 24% in 2017 of the target population in our province was 
scanned. As a result of scannings, women who have HPV 
DNA results were positive rates are the same (%2,5) in 2015 
and 2016, however there is an increasing have been detected 
in 2017(%3,5). According to the smear test results of women 
with positive HPV DNA results, type 16 is higher than type 
18 over these three years. There is no change on the rate on 
type 18(%0,1) for three years. Conclusion: In cervical can-
cer screening, the rate of reaching the target population in our 
province is decreasing as the process progresses. It is thought 
that not only the efforts of the Community Health Centers and 
CEDSCs are sufficient to reach the proposed target for screen-
ing, but also the necessary arrangements should be made for 
Family Physicians to give importance to these scans in the 
target populations registered to them.

Key Words: Cervical Cancer, Cancer Screening, HPV Test, 
Cervical Smear Test 
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GİRİŞ

Kanser tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de en önemli sağlık problemlerindendir (Kes-
kinkılıç vd., 2016: 22). GLOBOCAN 2012 
verilerine göre Dünya’da toplam 14,1 milyon 
yeni kanser vakası görülmüş ve 8,2 milyon 
kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir (Ferlay 
et al., 2014: 363). Kanserde benzer seyir de-
vam ettiği sürece 2030 yılında yıllık 22 mil-
yon yeni vaka ortaya çıkması, yani 2008 ve-
rilerine göre yeni vakalarda %75 artış olması 
öngörülmektedir (Ferlay et al., 2014: 360). 
Türkiye’de ise 2017 yılında toplam 163.417 
kişi yeni kanser teşhisi almıştır ve son beş yıl 
verileri değerlendirildiğinde; hem kadınlarda 
hem de erkeklerde istatistiksel açıdan kanser 
sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olma-
dığı söylenebilir (Hacıkamiloğlu vd., 2017: 
44).

Serviks kanseri dünyada yaygın olarak gö-
rülen kadın kanserleri arasında ikinci sırada 
yer almaktadır (Chen et al., 2016: 121). Tüm 
dünyada yılda 400.000’in üzerinde serviks 
kanseri olgusu görülmektedir ve her yıl yak-
laşık 250.000 hasta serviks kanserinden ha-
yatını kaybetmektedir. Bu rakamların % 80 
gibi önemli bir bölümünü geri kalmış ve ge-
lişmekte olan ülkeler meydana getirmektedir. 
Bu nedenle serviks kanseri az gelişmiş ülke-
lerin önemli bir sağlık problemi olmaya de-
vam etmektedir (Ayhan vd., 2008: 1386; Uçar 
ve Bekar, 2010: 56). Avrupa’da Doğu Avrupa 

Ülkeleri ve Balkan Ülkeleri’nde serviks kan-
seri görülme sıklığı yüksektir. Bu ülkelerde 
yıllık serviks kanseri insidansı yüz binde 24-
40 arasındadır. Buna karşılık Batı ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinde yıllık insidans yüz binde 
16 ve daha altında seyretmektedir. Dünya’da 
ise Afrika ülkeleri ve Hindistan ile Orta ve 
Güney Amerika Ülkeleri hastalığın sık görül-
düğü bölgelerdir (Ferlay et al., 2014: 381). 

Serviks kanseri Türkiye’de ise kadınlarda 
görülen kanserler arasında onuncu sıradadır 
(Köse vd., 2017: 38). Türkiye’de serviks kan-
seri insidansı 2014 verilerine göre yüz binde 
dört olarak tespit edilmiştir (Köse vd., 2017: 
39).

Serviks kanseri nedeni tamamen aydınlatıl-
mış ve erken teşhis edildiğinde %100 tedavi 
edilebilen tek kanserdir (Munoz et al., 2003: 
526). Bunun için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
bütün ülkelerde serviks kanserinin ülke gene-
linde taranmasını tavsiye etmektedir (IARC, 
2005: 311). Bugün pek çok ülkede, serviks 
kanserine yönelik tarama programlarının baş-
laması ile birlikte kanser insidansında önemli 
azalmalar meydana gelmiştir (Martin-More-
no et al., 2009: 60). Tarama yöntemi ve aralığı 
ülke şartlarına göre değişebilir (Saslow et al., 
2012: 148). Günümüzde her ülkeye adapte 
edilebilecek net bir servikal tarama stratejisi 
yoktur. Pek çok ülke için yeterli kalite sağlan-
dığı taktirde iki yılda bir smear ya da üç yılda 
bir sitoloji/HPV co-testing veya 30 yaşından 
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önce başlamamak şartıyla beş yılda bir pri-
mer HPV testi ile tarama önerilmektedir (Huh 
et al., 2015:178; Broutet et al., 2014: 138). 

Türkiye’de serviks kanseri taraması 1992’den 
beri servikal smear ile yapılmaktayken Tür-
kiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser 
Daire Başkanlığı 2012’den itibaren primer 
olarak HPV testi ile taranmasına karar ver-
miştir (Keskinkılıç vd., 2016: 51). Buna göre 
30-65 yaş arası kadınlara beş yılda bir ücret-
siz HPV testi uygulanmaktadır, pozitif çıkan 
olgular smear ile tekrar değerlendirilmekte-
dir. Kanser taramalarının toplumsal tabanlı 
olması için en önemli kriter hedef nüfusun 
%70’ine ulaşılmasıdır. Fakat uzmana bağımlı 
olması, uzmanların konuya ilgisiz davranma-
sı, halkın ilgisinin eksik olması gibi neden-
lerle Türkiye’de serviks kanseri taramalarının 
kapsayıcılığı %20 düzeyindedir (Keskinkılıç 
vd., 2016: 51). 

HPV (Human Papilloma Virüs) DNA’nın 
serviks kanseri ile ilişkisi kanıtlanmış olup, 
serviks kanserli hastaların %99.9’un da HPV 
DNA varlığı gösterilmiştir (Andrae et al., 
2008: 628). HPV, kanserojen özelliklerine 
göre iki gruba ayrılır. Birinci grupta, “düşük 
riskli” olarak adlandırılan servikal lezyonlar 
ve genital siğillere neden olan HPV 6 ile 11 
yer alır. İkinci grupta ise “yüksek riskli” ola-
rak adlandırılan vajina, vulva, anüs, penis ve 
serviksin skuamöz kaynaklı karsinomuna ne-

den olan HPV 16 ile 18 yer alır (Psyrri and 
Dimaio, 2008: 24; Finocchario-Kessler et al., 
2016: 16). Servikal taramanın primer olarak 
HPV testi ile yapılabileceğine dair düzenle-
nen çalışmaların 10 yıllık sonuçlarına göre 
HPV testi negatif olan bir olgunun takip eden 
10 yılda preinvaziv ve invaziv serviks kanseri 
riski oldukça düşüktür (Mayrand et al., 2006: 
615; Munoz et al., 2004: 278; Cuzick et al., 
2006: 1095; Dillner et al., 2008: 1754; Cast-
le et al., 2009: 595; Sankaranarayanan et al., 
2009: 1385). 

Servikal smear testi, serviksten toplanan hüc-
relerin lam üzerinde yayılarak boyanması ve 
mikroskop altında incelenmesidir (Keskinkı-
lıç vd., 2016: 49). Bir sitolojik tarama testi 
olan bu test ile semptomatik hale gelmemiş 
olan preinvazif ve erken invazif servikal lez-
yonlar saptanabilir. Smear testi standartları ne 
kadar yüksek ve toplumun katılımı ne kadar 
fazlaysa tarama o kadar kalitelidir ve kali-
te için olmazsa olmaz hedef nüfusun en az 
%70’inin katılımıdır (Keskinkılıç vd., 2016: 
18-49). Ayrıca %50’ye kadar düşen duyarlılık 
oranıyla tarama aralığının iki yıldan uzun ol-
masına müsaade etmez (Kyrgiou et al., 2006: 
489). Testin bu ve benzeri kısıtlamaları nede-
niyle günümüzde HPV testleri servikal tara-
mada daha çok yer almaya başlamıştır (Kes-
kinkılıç vd., 2016: 49). 
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AMAÇ

Bu çalışma bir ilde 2015-2017 yılları arasın-
da yapılan serviks kanseri tarama oranlarının 
belirlenmesi ve tarama sonuçlarının değer-
lendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

KAPSAM

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesin-
de Sağlık Bakanlığı tarafından serviks kanser 
taramalarında ilimiz için belirlenen hedef nü-
fus 2015 yılı için 24198, 2016 yılı için 24451, 
2017 yılı için 25932 kadındır. Bu yıllarda 
ilimiz Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) ve 
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine 
(KETEM) başvuran 30-65 yaş arasındaki ka-
dınlara yapılan HPV testi ve servikal smear 
sonuçları değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Veriler araştırmacılar tarafından Ulusal HPV 
Laboratuvarı yazılımından geriye dönük ola-
rak elde edilmiştir. Yazılım sisteminden laba-
ratuvar sonucu alınan kişilere telefonla ulaşılıp 
araştırma hakkında bilgilendirme yapılmış ve 
kabul edenlerden sözlü onamları alınmıştır. 

Çalışmamızdan elde edilen veriler SPSS (ver 
22) programına yüklenerek tanımlayıcı istatis-
tiksel yöntemler (sayı, yüzde) ile değerlen-
dirilmiştir. 

Bu araştırma için Cumhuriyet Üniversite-
si Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik kurulundan (Karar No: 2018-02/59, 

Tarih: 26.02.2018) ve İl Sağlık Müdürlü-
ğünden (Sayı: 19448395-044-E.6538, Tarih: 
09/04/2018) kurum izni alınmıştır.

SINIRLILIKLAR

Bu çalışma için herhangi bir sınırlılık bulun-
mamaktadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

2015-2017 yılları arasında ildeki serviks kan-
seri tarama oranları hangi düzeydedir ve hedef 
nüfusa ulaşılmış mıdır? Bu yıllardaki HPV ve 
Servikal Smear testi sonuçları nasıldır?

BULGULAR 

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesin-
de ilimizde hedef nüfusun 2015’te %38,3’ü 
(9269 kadın), 2016’da %34,3’ü (8393 kadın) 
ve 2017’de %24’ü (6237 kadın) taranmıştır. 
Yıllara göre HPV testi ve servikal smear testi 
ile yapılan tarama sonuçları Tablo 1’de gösteril-
miştir. Taramalar sonucunda HPV DNA sonucu 
pozitif gelen kadınların oranı 2015 ve 2016’da 
%2,5 iken, 2017’de %3,5 olarak tespit edilmiş-
tir. HPV DNA sonucu pozitif gelen kadınlarda 
en çok görülen tip her üç yıl için de tip 16’dır. 

Servikal smear testi sitoloji sonuçlarına göre 
ise her üç yıl için de en çok enfeksiyon görül-
müştür. 2015 ve 2016’da ikinci en sık düşük 
dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) 
görülürken, 2017 yılında ikinci en sık önemi 
belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASCUS) 
tespit edilmiştir. Yıllara göre sitoloji sonucu 
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normal gelenlerin oranı artarken, LSIL gelen-
lerin oranı azalmıştır. Sitoloji sonucu enfeksi-
yon gelenlerin oranı 2015-2016 yıllarında aynı 
iken, 2017 yılında hafif yükselmiştir. 

İlimizde KETEM Kanser Kayıt Birimi veri-
lerine göre 2015-2016 yıllarında HPV DNA 
pozitif hastalarda serviks kanseri görülmez-
ken, 2017 yılı için geriye yönelik sorgulama 
halen devam etmektedir.

Tablo 1. Yıllara Göre HPV Testi ve Servikal Smear Testi ile Yapılan Tarama Sonuçları

Yıllar
HPV DNA (+) Sitoloji

n % n % n %

2015 229 2,5
Tip 16 
Tip 18
Tip 16-18
Diğer

70
9
1
149

0,8
0,1
0,0
1,6

Normal 27 0,3

Yetersiz 35 0,4

Enfeksiyon 114 1,2

ASCUS 13 0,1

LSIL 36 0,4

HSIL 2 0,0

AGC 1 0,0

2016 208 2,5
Tip 16
Tip 18
Tip 16-18
Diğer

52
10
0
146

0,6
0,1
0,0
1,7

Normal 60 0,7

Yetersiz 26 0,3

Enfeksiyon 99 1,2

ASCUS 4 0,0

LSIL 17 0,2

HSIL 1 0,0

ASC-H 1 0,0

2017 218 3,5
Tip 16
Tip 18
Tip 16-18
Diğer

56
6
0
156

0,9
0,1
0,0
2,5

Normal 79 1,3

Yetersiz 30 0,5

Enfeksiyon 81 1,3

ASCUS 19 0,3

LSIL 7 0,1

ASC-H 2 0,0
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TARTIŞMA

Bölgelere göre değişkenlik gösteren serviks 
kanserinin düşük ve orta gelirli ülkelerde, 
yüksek gelirli ülkelere göre insidansı ve mor-
talitesi daha yüksektir (Bouvard et al., 2009: 
321). Uluslararası literatürde yer alan düşük 
ve orta gelirli farklı ülkelerde serviks kan-
serinin değerlendirildiği 2000-2015 yıllarını 
içeren derlemede (Shrestha et al., 2018: 319) 
servikal kanser kaba insidans oranları Çin’de 
yüz binde 13,4 (Du et al., 2015: 6391), 
Zimbabve’de yüz binde 6,07 (Chokunonga et 
al., 2000: 54), Moğolistan’da yüz binde 4,36 
(Sandagdorj et al.,  2010: 1509), Jamaika’da 
yüz binde 3,48 (Gibson et al., 2008: 81.),  
Tayland’da yüz binde 3,2 (Sriamporn et al., 
2003: 312)  olarak gözler önüne serilmiştir. 
Aynı çalışmada kaba mortalite oranları ise 
Sırbistan’da yüz binde 12,71 (Naumovic et 
al., 2015: 231), Brezilya’da yüz binde 7,58 
(Kalakun and Bozzetti, 2005: 299),  Pekin’de 
yüz binde 0,1 (Wang et al., 2015: 3298) ola-
rak rapor edilmiştir. Ülkemizde ise serviks 
kanseri görülme oranı yüzde binde dörttür. 
(Köse vd., 2017: 39).

Serviks kanseri tarama programlarında hedef 
popülasyon henüz hasta olduğu bilinmeyen 
asemptomatik bireyler olmasına rağmen, ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde taranma-
sı amaçlanan nüfusun oranı her ülkeye göre 
değişmektedir. Örneğin İspanya’da hedef 
nüfusun %27’sini, Finlandiya’da  %93’ünü 

(Van Ballegooijen et al., 2000: 2177), Birle-
şik Krallıkta %85’ini (Parkin et al., 2005: 74) 
kapsarken bu oran ülkemizde %70’tir (Kes-
kinkılıç vd., 2016: 51).

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçeve-
sinde çalışmamıza göre ilimizde hedef nü-
fusun 2015’te %38,3’ü, 2016’da %34,3’ü 
ve 2017’de %24’ü taranmıştır. İlimiz Sağlık 
Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi Verimlilik 
Karnesine göre bu oranlar Türkiye genelin-
de 2015’te %25,5, 2016’ da %15,80, 2017’de  
%29,6’dır. Hedef nüfusu tarama oranlarımız 
2015-2016 yıllarında Türkiye genelindeki ta-
rama oranlarının üzerinde seyrederken, 2017 
yılında genel ortalamanın altına düşmüştür. 

Literatürde serviks kanseri ve taramalar ile il-
gili çok sayıda çalışma mevcutken, 30-65 yaş 
kadınlarda serviks kanseri tarama oranları 
ile elde edilen bulguların aynı zamanda ge-
notipe göre de değerlendirildiği sınırlı sayı-
da çalışma bulunmaktadır. Pekin’de servikal 
kanser taraması yapılan 35-64 yaş aralığında 
30091 kadının yüksek riskli HPV prevalan-
sı değerlendirilmiş (Shen et al., 2018:  493) 
ve en fazla HPV Tip 16  %17 (391 kadın) 
ve HPV Tip 18 %6,9 (161 kadın) bulunmuş-
tur. Aynı çalışmada HPV Tip 16 ve HPV Tip 
18’in enfeksiyon ile HSIL bulgularının an-
lamlı olarak arttığı görülmüştür (Shen et al., 
2018:  493). Çin’de coğrafi bölgelere göre 
HPV prevalansının meta-analizinin yapıldığı 
49997 olgulu bir derlemede (Xu et al., 2018: 
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15386), yüksek riskli HPV genotip enfeksi-
yonunun servikal kansere neden olduğu sap-
tanmıştır.  Servikal kanser gelişiminde en sık 
gözlenen genotip olan HPV Tip 16 ve HPV 
Tip 18 ile güçlü bir ilişkisi olduğu belirtilmiş-
tir. Aynı çalışmada HPV Tip 16 ve HPV Tip 
18 oranları Kuzeyde  %72,7, %11; Doğuda 
%69, %12,2; Batıda %81,2, %8,5; Güneyde 
%54,4, %7,3 bulunmuştur (Xu et al., 2018: 
15386). Başka bir çalışmada serviks kanse-
rine neden olan etyolojik ajanın %70 HPV 
Tip 16 ve HPV Tip 18’in neden olduğu tes-
pit edilmiştir (Munoz et al., 2004: 278). Ça-
lışmamızda elde edilen HPV DNA pozitiflik 
ve Tip 16-18 oranları diğer ülkelerde yapılan 
bu çalışmalar ile kıyaslandığında literatür ile 
uyumlu olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde yapılan, 33 merkezi kapsayan ve 
yaklaşık 143 bin olguluk geniş araştırmada 
ASCUS prevalansı %1,07, LSIL %0,3 ve 
HSIL %0,17 olarak bulunmuştur (Turkish 
Cervical Cancer and Cervical Cytology Re-
search Group, 2009:  206). Çalışmamız ya-
pılan bu geniş kapsamlı çalışma ile kıyaslan-
dığında, çalışmamızda HSIL oranı olan vaka 
gözlenmezken ASCUS oranlarımız düşük, 
LSIL oranlarımız 2015 yılında daha yüksek-
ken, 2016 ve 2017 yılında ise düşük tespit 
edilmiştir.

Ülkemizde 3342 kadından alınan pap-smear 
örneklerinin değerlendirildiği bir çalışma-
da sitoloji sonuçlarında en yüksek bulgunun 

%61,4 enfeksiyon olduğu bulunmuştur (Yap-
ça vd., 2015: 234). Bu oran çalışmamızdaki 
oranlara göre oldukça yüksek olsa da sitoloji 
bulgularında en yüksek çıkan bulgu olması 
nedeni ile benzer nitelikte olduğu görülmek-
tedir.

Çalışmamız Konya KETEM’de yapılan bir 
çalışma ile kıyaslandığında çalışmamızda si-
toloji bulgularından ASCUS oranı daha yük-
sek iken, LSİL oranı daha düşük. Aynı çalış-
mada enfeksiyon bulgusu ise çalışmamızla 
uyumludur (Eroğlu vd., 2008). Antalya KE-
TEM’ de 2006 yılında toplum tabanlı olarak 
yapılan servikal smear taraması sonuçları bi-
zim çalışmamızda 2017 yılı sitoloji bulgula-
rında ASCUS (%0,3) , LSIL (%0,1) oranları 
ile aynıdır (Aydın vd., 2006). Etlik KETEM’ 
de yapılan çalışmada ASCUS (%1,1) oranı 
çalışmamıza göre yüksek iken LSIL (%0,1),  
2017 yılı oranımız ile aynıdır (Kög vd., 2012: 
145).

Literatürde HPV DNA pozitif olan hastaların 
sitoloji bulguları incelendiğinde bizim çalış-
mamızla benzer özelikte olan bulguların ol-
duğu çalışmalar mevcut olsa da sitoloji oran-
larının çalışmalara göre genel olarak değiş-
kenlik gösterdiği görülmektedir (Shen et al., 
2018:  493; Yapça et al., 2015: 234; Eroğlu 
vd., 2008; Turkish Cervical Cancer and Cer-
vical Cytology Research Group, 2009:  206; 
Kög et al., 2012: 145). Bunun nedeninin her 
çalışmanın toplum tabanlı olmaması, yaş 
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gruplarına göre değişkenlik göstermesi, ör-
neklem büyüklüğündeki farklılıklar, sitoloji 
bulgularını yorumlayan uzman farklılıkların-
dan kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Ege Üniversitesi kanser kayıt analizlerine 
göre 34.134 olgunun değerlendirildiği bir 
çalışmada %7,8’inde serviks kanseri tes-
pit saptanmıştır (Haydaroğlu vd., 2007: 22) 
Balıkesir KETEM’de 2897 olgulu bir ça-
lışmada ise iki olguda serviks kanseri tes-
pit edilmiştir (Ertuğrul vd., 2009). Antalya 
KETEM’de 2901 kadının değerlendirildiği 
çalışmaya göre  %1,03’ünde atipik hücresel 
değişiklikler bulunmuştur (Durak, 2006). 
Van KETEM’de yapılan taramalarda 1926 
kadından bir kişi serviks kanseri tanısı ile 
opere edilmiştir (Kurdoğlu vd., 2009: 119). 
Etlik KETEM’de 2008-2010 yılları arasında 
sağlıklı kadın popülasyonunda yapılan top-
lum tabanlı ve fırsatçı tarama ile toplam 5253 
kadın değerlendirilmiş bir kadında serviks 
kanseri saptanmıştır (Kög vd., 2012: 145). 
İlimizde KETEM Kanser Kayıt Birimi veri-
lerine göre 2015 -2016 yıllarında HPV DNA 
pozitif hastalarda serviks kanseri görülmez-
ken, 2017 yılı için geriye yönelik sorgulama 
halen devam etmektedir. 2017 yılının henüz 
değerlendirilememiş olması ilimizde serviks 
kanseri kesin tanısı alan hasta ihtimalinin de-
vam ettiğini göstermektedir.

SONUÇ

Serviks kanseri taramalarında ilimizde he-
def nüfusa ulaşma oranında süreç ilerledikçe 
düşme söz konusudur ve oranlar her üç yıl 
için de toplum tabanlı kanser taramaları için 
gerekli olan %70 hedefinin altında kalmıştır. 
İlimizde HPV testi pozitifliğinde 2017 yılına 
geldiğimizde artış söz konusudur ve her üç 
yıl için de en sık görülen alt tip Tip 16’dır. 
Servikal smear sitoloji sonuçlarında ise araş-
tırma kapsamındaki yıllarda en sık enfeksi-
yon görülmüştür.

ÖNERİLER 

Çalışmalar serviks kanseri ile mücadelede 
ülkemizde 20 yıldan uzun süredir yapılan 
servikal taramanın daha çok kadınımızın 
katılımıyla daha etkin bir şekilde sürdürüle-
ceğini göstermektedir. Tarama için önerilen 
hedefe ulaşmak için sadece Toplum Sağlığı 
Merkezlerinin ve KETEM’lerin çabasının 
yeterli olmadığı, Aile Hekimlerinin de kendi-
lerine kayıtlı hedef nüfuslarda bu taramalara 
önem vermeleri için gerekli düzenlemelerin 
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Halkın 
kanser taramaları konusunda farkındalığının 
artması için gerekli etkinlik ve kampanyala-
rın düzenlenmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Cancer is one of the most important health problem in Turkey as 
it is on the whole World (Keskinkılıç et al., 2016: 18-49). While cervical cancer is seen on the 
third frequency row after breast cancer and colorectal cancer in the world, it is at tenth row in 
Turkey (Ferlay et al., 2008: 2893-917; Köse et al., 2017: 38-39). Incidence of cervical cancer 
in Turkey, is been detected four per one hundred thousand, according to 2014 data (Köse et al., 
2017: 38-39). Cervical cancer is the only cancer the cause is fully illuminated and that can be 
treated 100% if diagnosed early (Munoz et al., 2003: 518-27). For these reasons, WHO recom-
mends screening cervical cancer across the country in all countries (IARC, 2005: 311). Scan-
ning method and range may vary according to country conditions (Saslow et al., 2012: 147-72). 
Nowadays, there is no certain cervical screening strategy that can be adapted to every country. 
If sufficient quality is provided for many countries, screening is recommended with smear in 
every two years, or cytology/HPV co-testing in every three years, or primary HPV test every 
five years, but not before the age of 30 years (Huh et al., 2015:178-82; Broutet et al., 2014: 
138-43). While cervical cancer scanning was done by cervical smear in Turkey since 1992, 
General Directorate of Public Health Cancer Department decided that it will be done by primer 
HPV test since 2012 (Keskinkılıç et al., 2016: 18-49). According to this, women between the 
ages of 30-65 is applied HPV test every five years for free, positive cases are re-evaluated with 
smear. The most important criterion for community-based cancer screening is to reach 70% of 
the target population. However, coverage of cervical cancer screening in Turkey is about 20% 
for reasons such as dependents on the expert, being unconcerned with the subject by the ex-
pert, the lack of people’s interest (Keskinkılıç et al., 2016: 18-49). The relation between HPV 
(Human Papilloma Virus) DNA and cervical cancer is proven, HPV DNA was demonstrated 
in the %99.9 of patients who have cervical cancer (Andrae et al., 2008: 622-9). According to 
the results of 10 years of studies that the cervical screening can be performed by HPV test as 
a primer, the risk of preinvasive and invasive cervical cancer is very low in 10 years after a 
negative HPV test (Mayrand et al., 2006: 615-23; Munoz et al., 2004: 278-85; Cuzick et al., 
2006: 1095-101; Dillner et al., 2008: 1754; Castle et al., 2009: 595-600; Sankaranarayanan 
et al., 2009: 1385-94). The cervical smear test is the spreading of the cells collected from the 
cervix on the slide, staining of them and examined under a microscope (Keskinkılıç et al., 
2016: 18-49). This cytologic screening test can detect preinvasive and early invasive cervical 
lesions that have not become symptomatic. The higher the smear test standards and the greater 
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the community participation, the better the quality of scanning. For quality, participation of at 
least 70% of the target population is important (Keskinkılıç et al., 2016: 18-49). With sensitivity 
rate of up to 50% it does not allow the scan interval to be longer than 2 years. Due to this and 
similar constraints of the cervical smear test, HPV tests takes more part in cervical screenings, 
at the present time (Keskinkılıç et al., 2016: 18-49).  Aim: This study is planned to conduct, 
in a city, to be determined cervical cancer screening rate which is done in between 2015-2017 
years and to evaluate those screening results. Method: Within the framework of the National 
Cancer Screening Program, target population determined by the Ministry of Health for cervical 
cancer screenings are 24198 women for 2015, 24451 women for 2016, 25392 women for 2017 
in our city. HPV test and cervical smear test results of women aged 30-65 years who applied 
to Family Health Centers and Cancer Early Diagnosis and Screening Center were evaluated in 
these years. There are no limitations to this study. The data were obtained retrospectively by the 
researchers from the National HPV Laboratory software. People who are taken lab results from 
software system are called by phone to inform and verbal approvals were received from those 
who accepted it. The data obtained from our study were loaded to the SPSS (ver 22) program 
and descriptive statistical methods (number, percentage) were used in the evaluation of the data. 
For this research, Cumhuriyet University Non-Interventional Clinical Research Ethics Com-
mittee (Decision No: 2018-02/59, Date: 26.02.2018) and institutional permission was obtained 
from Provincial Health Directorate. Results: Within the framework of the National Cancer 
Screening Program, 38.3% (9269 women) of the target population in our province in 2015, 
34.3% (8393 women) in 2016 and 24% (6237 women) in 2017 were screened. As a result of 
the scans, the percentage of women who came positive with HPV DNA was 2.5% (229 women) 
in 2015, 2.5% in 2016 (208 women) and 3.5% in 2017 (218 women). The smear test results of 
women who were positive for HPV DNA were found as %0,8 (70 women) type 16, %0,1 (9 
women) type 18 for 2015; %0,6 (52 women) type 16 , %0,1 (10 women) type 18 for 2016, and 
%0,9 (56 women) type 16, %0,1 (6 women) type 18 for 2017. Conclusion: In cervical cancer 
screening, the rate of reaching the target population in our province is decreasing as the process 
progresses. It is thought that not only the efforts of the Community Health Centers and Cancer 
Early Diagnosis and Screening Centers are sufficient to reach the proposed target for screening, 
but also the necessary arrangements should be made for Family Physicians to give importance 
to these scans in the target populations registered to them.
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Öz: Günümüzün en önemli sorunlarının başında HIV gelmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığımızda HIV ile ilgili çalışmaların çok bü-
yük hız kazandığını göstermektedir. Özellikle ekonomik ve sosyal yönden ciddi 
kayıplara neden olan bu durum bireylerin ve toplumun sosyal algısı üzerinde de 
etkili olmaktadır. Tedavisi halen mümkün olmayan, sadece tanı almış vakaların 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar bireyin birçok farklı açıdan sorun 
yaşamasına neden olmaktadır. Bu çalışmada HIV tanısı almış 249 vakanın top-
lumsal algı açısından yaşadığı sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
uygulamalı bir çalışma olup, uygulama süresi 9 ay sürmüştür. Uygulamaya katılan 
vakalara ulaşmak ve tespit etmek oldukça güç olmuştur. Bu nedenle tanı almış 
vakaların kişisel özel bilgileri araştırma sürecine dahil edilmemiştir. Araştırmada 
5’li likert ölçekten oluşan 42 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılan tanı almış bireylerin demografik 
özellikleri ikinci bölümde ise ölçekli maddelerden oluşan kısım bulunmaktadır. 
Araştırmada kullanılan veriler SPSS 18 Programı ile farklı analiz teknikleri kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonrasında tanı alan HIV vakalarının 
sosyal dışlanma yaşadığı ve farlı birçok sorunla karşı karşıya kaldığına ulaşılmıştır. 
Bu araştırmada kullanılan ölçme aleti “anketin” geliştirilerek farklı açılardan da 
kullanılacağı gerçeğine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: HIV, Tanı, Algı, Faktör, Ölçek, Analiz 

Abstract: HIV is the leading issue of today’s most important problems. When we 
look at the developed and developing world countries, HIV-related work seems to 
have accelerated very much. This situation, which causes serious losses especially 
in the economic and social aspects, also has an effect on the social perception of 
individuals and the society. The practices aiming to increase the quality of life of 
the cases that are diagnosed but still not possible to treat cause problems for the 
individual in many different ways. The purpose of this study is to determine the 
problems of a total of 249 cases diagnosed with HIV in terms of social perception. 
This is an applied study and the duration of the application has lasted for 9 months. 
It has been very difficult to reach and identify the cases involved in the application. 
For this reason, the personal information of the cases diagnosed has not been in-
cluded in the research process. A 42-item questionnaire consisting of 5-point Likert 
scale has been used in the research. The questionnaire is composed of two parts. 
In the first part, the demographic characteristics of the diagnosed individuals exist 
and the second part consists of the scaled items. Data used in the research have 
been analyzed with SPSS 18 Program with various analysis techniques. It has been 
concluded following the findings obtained that the cases diagnosed with HIV expe-
rience social exclusion and many other problems. It has been also concluded that 
the measurement tool “questionnaire” used in this research can be improved and 
used in different perspectives. 
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INTRODUCTION 

HIV is an infection disease that was first di-
agnosed in the world in 1981 and rapidly in-
fected people in many countries of the world. 
The first HIV case in Turkey was reported to 
the Ministry of Health on 01.10.1985. Look-
ing at the demographic characteristics of dif-
ferent HIV cases in Turkey during the course 
of the process, it was determined that there 
were workers working abroad and foreign na-
tionals who came to Turkey. The number of 
cases in Turkey was reported to be 983 be-
tween 1985 and 1999. According to the Min-
istry of Health’s research and statistical data, 
HIV cases are divided into three generations; 
the first generation is composed of foreign 
nationals and the workers who live abroad, 
the second generation is the relatives of these 
persons and finally the third generation con-
stitutes the domestic cases. According to the 
findings and the statistical data obtained, it is 
stated that the number of patients who are di-
agnosed with HIV and the cases are increas-
ing every year with an increase of 10%. This 
rate is stated to be 35 million people in the 
world. According to “WHO” data of the year 
2008, this rate was 33.4 million people and 
it was stated that the number deceased indi-
viduals for HIV-dependent different reasons 
from 1981 to 2008 was 29 million people. In 
2008 alone, the number of HIV cases stated 
by WHO was 2.7 million people. When we 

evaluate this ratio in general, it shows that 10 
cases are diagnosed with HIV every minute 
in the world. More than 50% of the vast ma-
jority of the cases diagnosed with HIV is in 
developing and undeveloped world countries. 
In South-Eastern and Asian countries with a 
high population ratio, the rate is quite high. 
When we look at the data of World Health 
Organization belonging to the year 2010, the 
situation is very frightening. When we ana-
lyze the distribution of the cases that are di-
agnosed, it is observed that 97% of them live 
in low and middle income countries, 51% of 
them are women, 41% is young and aged be-
tween (15-24). Moreover, we can say that this 
rate is high in children aged below 15.  

THEORETICAL FRAMEWORK 

HIV is a disease that affects people of today’s 
world in quite different ways and exhibits 
epidemic features (Ataç and Buzlu, 2016). 
Gorman et al. (1996) has pointed out that dif-
ferent treatment modalities are applied to 
increase the quality of life and standards of 
diagnosed individuals who require long-term 
treatment for chronic diseases and are not 
treated with medical interventions (Özdemir 
and Taşçı, 2012). World Health Organization 
(WHO) has stated that the level of develop-
ment of countries is in parallel with the ra-
tio between education and chronic diseases. 
In the case of HIV and cancer-type diseases, 
it is observed that the country’s economy is 
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adversely affected and job loss is high (Oran 
and Şenuzun, 2008). It is pointed out that it 
is an inevitable result for the economically 
insufficient individuals diagnosed with HIV 
to be faced with social exclusion (Erkoç and 
Yardım, 2011, Çakır, 2002). It is seen that the 
economic dimension of infectious diseases is 
high in developed or developing countries of 
the world and therefore it is related to social 
exclusion (Pınar, 2010; İncirkuş and Nahci-
van 2011). Social exclusion due to infectious 
or chronic diseases is a common problem 
nowadays (Blumenthal, et. al. 2003). New 
quests for needs arising from the failure to 
meet the standard of living cause the indi-
vidual to act in an uncontrolled way and to 
reflect the negativity experienced on different 
individuals (Walker, et. al. 1997). Increas-
ing demands due to mandatory and standard 
needs lead individual to differentiation (Sil-
ver, 1994). Exclusion can be evaluated in 
terms of many different factors. One of the 
exclusion types mostly experienced by indi-
viduals diagnosed with HIV is economic ex-
clusion (Visser, et. al. 2006). Hiding the facts 
in order to feel self-assured and not to be ex-
posed to some social exclusion cause inevita-
ble problems for the individual (Altıparmak, 
2001). Many studies show that psychological 
problems are experienced at a high level in 
the cases diagnosed with HIV, which are now 
regarded as a chronic disorder (Gallagher, et. 
al. 2012). Psychological problems cause the 

individual to make more mistakes and apply 
violence against the people of the community 
(Bahar and Sertbaş, 2006). Some treatment 
techniques and medications used in chronic 
diseases cause psychosocial problems in indi-
viduals (Karataş, 2009). It is emphasized that 
depressive image and suicidal tendency are 
a very common problem in newly diagnosed 
cases (Akdemir and Bostanoğlu, 2011). The 
most common problems faced by the diag-
nosed cases are the tendencies of social ex-
clusion and becoming introverted (Ha and 
Wong, 2011). New problems emerging due 
to the introversion, such as social exclusion 
and unacceptance of the individual, adversely 
affect the process of the treatment (Yıldırım 
and Gürkan, 2010). Social exclusion causes 
the individual to experience intense stress, 
pass through a closed process, and make more 
mistakes (Zuidersma, et. al. 2012). The social 
perspective for the HIV-infected cases is the 
most important indicator of ignorance and 
lack of education (Montez, Christensen et al. 
2006). It is important to consider HIV aware-
ness as a public issue and to improve the per-
ception dimension by educating other com-
munity members in this direction (Demirbağı 
and Güngörmüş, 2012). 

PURPOSE 

The purpose of this study is to analyze the 
social perception dimension of patients diag-
nosed with HIV “Human Immunodeficiency 
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Virus” mainly in Turkey and many other 
world countries in terms of different factors 
and to present solution offers. Scope: The 
scope of our study is composed of people who 
have been diagnosed with HIV and are still 
in the process of treatment.  The individuals 
close to these people are also included within 
the scope of the research. During the course 
of our research, we have acted on the basis of 
opinions regarding the social, economic, psy-
chological, medical, educational, legal, envi-
ronmental and close environmental problems 
experienced by the cases diagnosed with HIV 
and their relatives.  In addition, studies con-
ducted by the public and private sector insti-
tutions on HIV-positive people and the de-
velopments related to these studies have also 
been evaluated within the framework of our 
research. 

SCOPE and METHOD 

The method of our research is composed of a 
recently developed scaled questionnaire and 
some statistical data openly expressed in pub-
lic. Our questionnaire was prepared by taking 
the opinions of science experts from different 
fields. The questionnaire was prepared entire-
ly for the cases diagnosed with HIV and the 
questions were related to the problems expe-
rienced by these cases. While the questions 
were being prepared, the opinions of the di-
agnosed cases and NGOs (Non-governmen-
tal organizations) giving a social support for 

these cases were consulted. Name and per-
sonal details of any case diagnosed with HIV 
weren’t asked. All participants participated 
in our study voluntarily. Questions inquiring 
about address, name, identity, and personal 
characteristics were not addressed to any of 
the participants. The research was carried out 
only to raise awareness and to improve so-
cial briefing concerning the problems and the 
precautions to be taken. The sense of privacy 
was protected in all participants and infor-
mation was completely concealed. 238 peo-
ple constituting almost all participants were 
reached via internet and 11 diagnosed people 
were reached via NGOs. These individuals 
were sent an e-mail via social media created 
by these individuals diagnosed with HIV and 
some private websites on internet. In addi-
tion, the information on the province, district 
and residence of the cases with HIV diagnosis 
participating in the questionnaire wasn’t re-
quested and reflected in the research. Again, 
the information on health care institutions 
and physician they received treatment were 
not requested within the scope of the research 
and only the general information was used. 
The questionnaire used in our research was 
subjected to a preliminary test due to the fact 
that it wasn’t used before. The questionnaire 
is composed of two parts. Socio-demograph-
ic characteristics of the participant individu-
als take place in the first part and there are 
questions composed of 5-point Likert scale 
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divided into various dimensions in the sec-
ond part. A validity reliability study was con-
ducted for the questionnaire prepared for the 
cases diagnosed before the actual research. 
A total of 12 cases participated in this study. 
Preliminary Analysis: First a validity reliabil-
ity analysis was performed for the question-
naire used in our research. In this analysis, 
data belonging to 12 cases being the first pre-
liminary test were analyzed with SPSS statis-
tics program. After this analysis, the value 
of 0,692 was obtained as the validity and 
reliability Cronbach’s Alpha coefficient.  As 
this wasn’t an expected value, data were re-
analyzed by excluding 13 scaled questions af-
fecting the value. The coefficient changed to 
0.783 after the analysis. As this new value has 
been above the expected coefficient of 0.750, 
we can state that the questionnaire is over the 
expected reliability level. The main research 
lasted 9 months approximately. We reached 
to 249 cases during this period. These cases 
are the individuals actively participating in 
NGOs and sustaining their treatment process. 
No participants were asked for official identi-
ty and were not included in the questionnaire. 
For this purpose, it is out of the question to 
reach out to the participant individuals after 
the research. Also the researchers don’t know 
this information. For the questionnaire used 
in the research, the institutional permission 
was obtained from the Faculty of Literature of 
Cumhuriyet University. Descriptive statistics, 

reliability analysis, Factor Analysis, Kol-
mogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal 
Wallis, Chi-square, T tests and Jonckheere-
Terpstra Testa, Correlation, Anova and Re-
gression analyses were used within the scope 
of analysis. The value of 0.942 was obtained 
as the Cronbach’s Alpha coefficient follow-
ing data acquired from 249 people and it has 
been concluded that this value has a consider-
ably high reliability.

DATA ANALYSIS 

Descriptive statistics, reliability analysis, 
Factor Analysis, T test, Variance analysis 
(ANOVA), Jonckheere terpstra, Kruskall 
Wallis and Man Whitney were applied within 
the scope of analysis. The value of 0.942 was 
obtained as Cronbach’s Alpha coefficient. 

Research Hypotheses 

H1: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by age.

H2: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by sex.

H3: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by education.

H4: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by income.

H5: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by the time of diagnosis.



83

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:421 K:265
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)

H6: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by healthcare institution.

H7: The factors for HIV perception don’t dif-
fer by social security.

Table 1.   Reliability Analysis

Cronbach’s 
Alpha

Number of 
Items

,942 43

Following the results of the reliability analy-
sis, it has been concluded that 43 items in-
cluded in the analysis have a considerably 
high confidence level.  

Demographic Statistics 

Demographic and descriptive statistics of the 
participants are as follows; 

Table 2. Demographic and Descriptive Statistics 

Frequency Column 
N %

1.       AGE 18-21 37 15%

22-25 98 39%

26-35 46 18%

36-45 23 9%

46-60 37 15%

60+ 8 3%

2.       SEX Male 171 69%

Female 78 31%

3.       EDUCATION Primary Education 41 16%

High School 87 35%

College 43 17%

University+ 56 22%

Literate 22 9%

4.       INCOME (PERSONAL) 800-1000 41 16%

1001-1500 111 45%

1501-2000 52 21%

2001-3500 31 12%

3501+ 14 6%
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5.       TIME OF DIAGNOSIS (HOW 
MANY MONTHS) 

1-3 months 31 12%

4-10 months 79 32%

12-15 months 43 17%

16-35 months 19 8%

37-60 months 47 19%

61 months + 30 12%

6.       THE EVENT THAT CAUSED BEING 
DIAGNOSED FOR THE FIRST TIME

The Result of Examinati-
on Performed for Diffe-
rent Health Reasons by 
Chance 

19 8%

Because of Suspicious 
Affair 

53 21%

Because of the Physical 
Disturbance of HIV 

94 38%

Following the Analysis 
Performed Voluntarily 

62 25%

For Different Reasons 21 8%

7.       FROM WHAT KIND OF HEALT-
HCARE INSTITUTION DO YOU RECE-
IVE SERVICE AFTER BEING DIAGNO-
SED WITH HIV? 

Public Health Institution 170 68%

Private Health Institution 79 32%

8.       DO YOU HAVE A SOCIAL SECU-
RITY, WHICH ONE IF SO? 

SSK 123 49%

Bağkur 68 27%

Emekli sandığı 28 11%

Yeşil kart 26 10%

No social insurance 4 2%

9.       DO YOU HAVE A PRIVATE HE-
ALTH INSURANCE?

Yes 54 22%

No 195 78%

10.   IN WHICH FIELD DO YOU WORK IF 
YOU ARE EMPLOYED?

Private Sector 165 66%

Public Sector 84 34%
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11.   WHAT IS THE TITLE OF THE 
PHYSICIAN YOU RECEIVE SERVICE IN 
INFECTIOUS DISEASES?

Specialist Physician 141 57%

Assistant Professor 20 8%

Associate Professor 24 10%

Professor 64 26%

12.   DO YOU HAVE A DIFFICULTY IN 
PROVIDING THE MEDICINE YOU USE 
FOR HIV TREATMENT?

Yes 86 35%

No 163 65%

13.   WAS A PROCEDURE REVEALING 
YOUR IDENTITY MADE BY RELEVANT 
INSTITUTIONS DUE TO HIV?

Yes 10 4%

No 239 96%

14.   DO YOU HAVE YOUR REGULAR 
EXAMINATIONS MADE QUARTERLY 
AND HAVE A CHECK-UP? 

Yes 192 77%

No 57 23%

15.   MARITAL STATUS Married 53 21%

Single 151 61%

Other 45 18%

16.   DID YOU HAVE A PROBLEM WITH 
YOUR SPOUSE AND THE OTHER FA-
MILY AFTER BEING DIAGNOSED WITH 
HIV IF YOU ARE MARRIED?

Yes 237 95%

No 12 5%

17.   HOW WERE YOU INFECTED WITH 
HIV?

Suspicious Affair 197 79%

Through blood 26 10%

Use of mutual injector 2 1%

For different reasons 24 10%

18.   DID YOU GET ANY PSYCHOLOGI-
CAL SUPPORT AFTER BEING DIAGNO-
SED WITH HIV? 

Yes 228 92%

No 21 8%

19.   DID YOU FEEL LONELY AFTER 
BEING DIAGNOSED WITH HIV?

Yes 222 89%

No 27 11%

20.   FROM WHICH ONE OF THESE SPE-
CIALISTS BELOW DID YOU RECEIVE 
SERVICE AFTER BEING DIAGNOSED 
WITH HIV? 

Psychologist 98 39%

Psychiatrist 102 41%

Psychologist+Psychiatrist 30 12%

None of them 19 8%
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21.   DID YOU RECEIVE SUPPORT FROM 
A DIETITIAN AFTER BEING DIAGNO-
SED WITH HIV? 

Yes 67 27%

No 182 73%

22.   DID YOU USE ANTIDEPRESSANTS 
IN DIFFERENT WAYS AND DOSES 
IF YOU RECEIVED SUPPORT FROM 
PSYCHOLOGIST AND PSYCHIATRIST, 
“DO YOU USE NOW”? 

Yes 213 86%

No 36 14%

23.   DID YOU RECEIVE HEALTH SERVI-
CE FOR A DIFFERENT HEALTH PROB-
LEM AFTER BEING DIAGNOSED WITH 
HIV AND WERE YOU EXCLUDED BY 
THE PHYSICIAN OFFERING HEALTH 
SERVICE? 

Yes 220 88%

No 29 12%

24.   DO YOU THINK THAT THE PHYSCI-
ANS AND OTHER HEALTHCARE PRO-
FESSIONALS IN HEALTH INSTITUTONS 
OF TURKEY ARE CONSCIOUS AND 
KNOWLEDGABLE ABOUT HIV? 

Yes 28 11%

No 221 89%

25.   WERE YOU EXCLUDED AND 
MARGINALIZED BY THE HELTHCARE 
PROFESSIONALS IN THE HEALTH INS-
TITUTION WHILE SEEKING A SOLU-
TION FOR YOUR DIFFERENT HEALTH 
PROBLEMS BECAUSE OF HIV? 

Yes 242 97%

No 7 3%

26.   HAVE YOU EVER ATTEMPTED TO 
SUICIDE OR THOUGHT ABOUT IT BY 
CONSIDERING YOURSELF WEAK AF-
TER BEING DIAGNOSED WITH HIV? 

Yes 16 6%

No 233 94%

27.   DO YOU REGULARLY USE THE 
MEDICATIONS PRESCRIBED TO YOU 
FOR HIV?

Yes 238 96%

No 11 4%

28.   DO YOU SUGGEST THE PROTEC-
TED INTERCOURSE TO THE NON-HIV 
PEOPLE AROUND YOU BECAUSE OF 
HIV?  

Yes 244 98%

No 5 2%

29.   DID YOU COME ACROSS ECONO-
MIC PROBLEMS AND IMPOSSIBILITY 
AFTER BEING DIAGNOSED WITH HIV? 

Yes 237 95%

No 12 5%
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30.   DID YOU EXPERIENCE A PROB-
LEM ABOUT YOUR JOB AFTER BEING 
DIAGNOSED WITH HIV IF YOU WORK?

Yes 48 19%

No 201 81%

31.   DO YOU FEEL YOURSELF INCA-
PABLE AND DESPERATE?

Yes 227 91%

No 22 9%

32. DOES THE SPECIALIST OF INFECTI-
OUS DISEASES YOU RECEIVE SERVICE 
LISTEN TO YOU CAREFULLY, PER-
FORM YOUR ROUTINE HEALTH CONT-
ROLS AND SUPPORT YOU?

Yes 234 94%

No 15 6%

33.   DO YOU HAVE A PROTECTED IN-
TERCOURSE WITH THE INDIVIDUALS 
IN ORDER TO PREVENT INFECTING 
THEM WITH HIV AFTER YOUR HIV 
DIAGNOSIS? 

Yes 220 88%

No 29 12%

34.   DO YOU FIND THE NEWS AND 
INFORMATION ON THE INTERNET AND 
SOCIAL MEDIA USEFUL FOR YOU AND 
THOSE DIAGNOSED WITH HIV? 

Yes 29 12%

No 220 88%

35.   DID YOUR FIRST DEGREE RELATI-
VES AND THE CLOSEST FRIENDS GIVE 
YOU ECONOMIC, PSYCHOLOGICAL 
AND OTHER KINDS OF SUPPORT AF-
TER YOUR HIV-DIAGNOSIS?

Yes 22 9%

No 227 91%

36.   WHAT IS THE AMOUNT OF FINAN-
CIAL OBLIGATION YOU ENTER INTO 
IN THREE-MONTH PERIODS REGAR-
DING SOME EXAMINATION AND 
TREATMENT METHODS AFTER BEING 
DIAGNOSED WITH HIV?

200 USD 96 39%

201-750 USD 108 43%

1000 USD 19 8%

1500-2500 USD 19 8%

2501+ USD 7 3%

37.   SOME NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS 
PROVIDE SUPPORT ABOUT HIV. WHAT 
IS YOUR OPINION ABOUT THESE OR-
GANIZATIONS? 

Very useful and necessary 238 96%

Totally unnecessary and 
no use 

11 4%

38.   DID YOU HAVE A LEGAL ISSUE 
ABOUT HIV AFTER BEING DIAGNOSED 
WITH HIV? 

Yes 26 10%

No 223 90%
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39.   WHAT WAS THE PROBLEMATIC 
FIELD IF YOU HAD A LEGAL ISSUE 
BECAUSE OF HIV? 

Health institution 36 14%

Health professionals 170 68%

Health institution and 
health professionals

32 13%

Other 11 4%

40.   DID YOU HAVE A DIFFERENT 
PROBLEM DEPENDING ON HIV INFEC-
TION AFTER BEING DIAGNOSED WITH 
HIV? 

Yes 117 47%

No 132 53%

41.   WHAT DO YOU THINK ABOUT 
REDUCING HIV MEDICATIONS CONTI-
NUALLY USED IN RECENT YEARS AS 
TABLETS AND PROVIDING EASE OF 
USE? 

Very good 169 68%

Bad 22 9%

Not important 48 19%

Other 10 4%

42.   DID YOU HAVE DRUG RESISTAN-
CE TEST DONE? 

Yes 117 47%

No 132 53%

43.   WHAT ARE YOUR RELIGIOUS OPI-
NIONS?

Religious 123 49%

Very religious 95 38%

Nonbeliever 20 8%

Barely religious 11 4%

44.   DID YOU EXPERIENCE ANY SIDE 
EFFECTS OF HIV MEDICATIONS USED? 

Yes 62 25%

No 187 75%

45.   DID YOU OBSERVE NEGATIVE 
CHANGES IN YOUR SOCIAL LIFE BE-
CAUSE OF HIV MEDICATIONS USED? 

Yes 117 47%

No 132 53%

46.   IN WHICH HEALTH INSTITUTION 
DO YOU FEEL COMFORTABLE? 

Public 47 19%

Private 202 81%

47.   WHICH OF THE FOLLOWING 
HARMFUL PRODUCTS DO YOU USE? 

Smoking 113 45%

Alcohol 26 10%

Smoking+Alcohol 26 10%

Drugs 3 1%

None of them 81 33%
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FACTOR ANALYSIS

The responses of the participants have been 
evaluated and factor analysis has been applied. 
Below factors have been obtained following 
the analysis. A total of 43 items composed of 
the answers of the participants regarding HIV 

disease have been loaded to the 3 factoral sub-
dimensions after the factor analysis. 

1. HIV disease causes social exclusion 

2. People with HIV have psychological 
problems 

3. People with HIV have social problems

Table 3. Factor Analysis

Components

1 2 3

HIV disease causes social exclusion ,771   

HIV disease causes social exclusion ,712   

HIV disease causes social exclusion ,673   

HIV disease causes social exclusion ,668   

HIV disease causes social exclusion ,662   

HIV disease causes social exclusion ,639   

HIV disease causes social exclusion ,630   

HIV disease causes social exclusion ,625   

HIV disease causes social exclusion ,618   

H HIV disease causes social exclusion ,615   

HIV disease causes social exclusion ,613   

HIV disease causes social exclusion ,610   

HIV disease causes social exclusion ,605   

HIV disease causes social exclusion ,604   

HIV disease causes social exclusion ,599   

HIV disease causes social exclusion ,597   

HIV disease causes social exclusion ,584   

People with HIV have psychological problems  ,436  

People with HIV have psychological problems  ,223  
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People with HIV have psychological problems  ,150  

People with HIV have psychological problems  ,133  

People with HIV have psychological problems  ,402  

People with HIV have psychological problems  ,258  

People with HIV have psychological problems  ,411  

People with HIV have psychological problems  ,368  

People with HIV have psychological problems  ,015  

People with HIV have psychological problems  ,426  

People with HIV have psychological problems  ,324  

People with HIV have psychological problems  ,022  

People with HIV have social problems   ,432

People with HIV have social problems   ,258

People with HIV have social problems   ,387

People with HIV have social problems   -,097

People with HIV have social problems   ,095

People with HIV have social problems   ,075

People with HIV have social problems   ,319

People with HIV have social problems   ,000

People with HIV have social problems   ,193

People with HIV have social problems   ,159

People with HIV have social problems   -,741

People with HIV have social problems   -,655

People with HIV have social problems   -,615

People with HIV have social problems   -,317
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Table 4. Analyses

 HIV disease causes social 
exclusion

People with HIV have 
psychological problems

People with HIV have 
social problems

Age N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p

18-21 37 15% 4.639 5 0.007 8.231 5 0.005 5.634 5 0.004

22-25 98 39%

26-35 46 18%

36-45 23 9%

46-60 37 15%

60+ 8 3%

Sex N % t-test SD P t-test SD P t-test SD P

Male 171 69% 7.757 1 0.018 4.904 1 0.006 7.413 1 0.003

Female 78 31%

Education N % Jonckheere 
terpstra

SD p Jonckheere 
terpstra

SD p Jonckheere 
terpstra

SD p

Primary 
School

41 16% 0.063 5 0.026 2.751 5 0.006 0.921 5 0.007

High School 87 35%

College 43 17%

University+ 56 22%

Literate 22 9%

Income N % Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p

800-1000 41 16% 1.681 4 0.004 1.451 4 0.035 16.285 4 0.003

1001-1500 111 45%

1501-2000 52 21%

2001-3500 31 12%

3501+ 14 6%

Time of 
diagnosis

N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p
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1-3 months 31 12% 4.588 5 0.09 5.266 5 0.028 7.337 5 0.008

4-10 months 79 32%

12-15 
months

43 17%

16-35 
months

19 8%

37-60 
months

47 19%

61 months + 30 12%

Healthcare 
Institution

N % Man Whit-
ney

SD P Man Whit-
ney

SD P Man Whit-
ney

SD P

Public He-
alth Institu-
tion

170 68% 4.972 1 0.031 6.272 1 0.027 7.790 1 0.030

Private He-
alth Institu-
tion

79 32%

Social Secu-
rity

N % Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p Kruskal 
Wallis

SD p

SSK 123 49% 4.297 4 0.045 4.525 4 0.034 6.126 4 0.019

Bağkur 68 27%

Emekli 
sandığı

28 11%

Yeşil kart 26 10%

No social 
security

4 2%

H1: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by age. 

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by age, Sig values of all factors have 
been found to be below 0.05 value; thus, the 
hypotheses belonging to these factors will be 
rejected. Accordingly, 

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by age. The highest aver-
age belongs to 22-25 age group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by age. The 
highest average belongs to 26-35 age 
group.
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•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by age. The highest av-
erage belongs to 22-25 age group. 

H2: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by sex.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by sex, Sig values of all factors have 
been found to be below 0.05 value; thus, the 
hypotheses belonging to these factors will be 
rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by sex. The highest aver-
age belongs to male group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by sex. The 
highest average belongs to male group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by sex. The highest av-
erage belongs to female group.

H3: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by education.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by education, Sig values of all factors 
have been found to be below 0.05 value; thus, 
the hypotheses belonging to these factors will 
be rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by education. The highest 
average belongs to high school group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by educa-
tion. The highest average belongs to uni-
versity group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by education. The high-
est average belongs to high school group.

H4: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by income.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by income, Sig values of all factors 
have been found to be below 0.05 value; thus, 
the hypotheses belonging to these factors will 
be rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by income. The highest 
average belongs to 1001-1500 group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by income. 
The highest average belongs to 1001-
1500 group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by income. The highest 
average belongs to 1001-1500 group.

H5: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by time of diagnosis.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by time of diagnosis, Sig values of 
all factors have been found to be below 0.05 
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value; thus, the hypotheses belonging to these 
factors will be rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by time of diagnosis. The 
highest average belongs to 4-10 months 
group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by time of 
diagnosis. The highest average belongs 
to 4-10 months group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by time of diagnosis. 
The highest average belongs to 37-60 
months group.

H6: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by health institution.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by health institution, Sig values of 
all factors have been found to be below 0.05 
value; thus, the hypotheses belonging to these 
factors will be rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by health institution. The 
highest average belongs to public group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by health in-
stitution. The highest average belongs to 
private group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by health institution. 
The highest average belongs to public 
group.

H7: The factors directed to HIV perception 
don’t differ by social security.

Concerning the factors directed to HIV per-
ception by social security, Sig values of all 
factors have been found to be below 0.05 
value; thus, the hypotheses belonging to these 
factors will be rejected. Accordingly,

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by social security. The 
highest average belongs to SSK group.

•	 The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by social 
security. The highest average belongs to 
SSK group.

•	 The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by social security. The 
highest average belongs to SSK group.

CONCLUSION and EVALUATION 

•	 A total of 43 items composed of the an-
swers of the participants regarding HIV 
disease have been loaded to the 3 factoral 
sub-dimensions after the factor analysis. 

1. HIV disease causes social exclusion 
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2. People with HIV have psychological 
problems 

3. People with HIV have social prob-
lems 

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by age. The highest 
average belongs to 22-25 age group. The 
factor ‘People with HIV have psycholog-
ical problems’ differs by age. The high-
est average belongs to 26-35 age group. 
The factor ‘People with HIV have social 
problems’ differs by age. The highest av-
erage belongs to 22-25 age group.

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by sex. The highest 
average belongs to male group. The fac-
tor ‘People with HIV have psychological 
problems’ differs by sex. The highest av-
erage belongs to male group. The factor 
‘People with HIV have social problems’ 
differs by sex. The highest average be-
longs to female group. 

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by education. The 
highest average belongs to high school 
group. The factor ‘People with HIV have 
psychological problems’ differs by edu-
cation. The highest average belongs to 
university group. The factor ‘People with 
HIV have social problems’ differs by ed-

ucation. The highest average belongs to 
high school group.

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by income. The high-
est average belongs to 1001-1500 group. 
The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by income. 
The highest average belongs to 1001-
1500 group. The factor ‘People with HIV 
have social problems’ differs by income. 
The highest average belongs to 1001-
1500 group.

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by time of diagnosis. The 
highest average belongs to 4-10 months 
group. The factor ‘People with HIV have 
psychological problems’ differs by time 
of diagnosis. The highest average be-
longs to 4-10 months group. The factor 
‘People with HIV have social problems’ 
differs by time of diagnosis. The highest 
average belongs to 37-60 months group.

•	 The factor ‘HIV disease causes social ex-
clusion’ differs by health institution. The 
highest average belongs to public group. 
The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by health 
institution. The highest average belongs 
to private group. The factor ‘People with 
HIV have social problems’ differs by 
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health institution. The highest average 
belongs to public group.

•	 The factor ‘HIV disease causes social 
exclusion’ differs by social security. The 
highest average belongs to SSK group. 
The factor ‘People with HIV have psy-
chological problems’ differs by social 
security. The highest average belongs to 
SSK group. The factor ‘People with HIV 
have social problems’ differs by social 
security. The highest average belongs to 
SSK group.

It has been determined following the research 
that the majority of the HIV cases that were 
primarily diagnosed have serious psychologi-
cal and social problems. It has been observed 
that many of them receive psychosocial sup-
port depending on the existing problems and 
this situation is considerably serious in some 
cases. It has also been stated that nearly all of 
the cases receiving psychosocial support use 
antidepressants and some cases have been 
observed to be in physical behaviors that 
harm themselves. It has been observed that 
the psychosocial problems experienced be-
tween the 1st and 12th  month after the initial 
diagnosis are intense, the rate of acceptance 
of the disease increases gradually in time and 
the problems of facing with oneself slightly 
decreases. It has also been established that 
some cases try to solve this situation on their 
own and do not want to share it with anyone 

but the physician. The number of cases ex-
periencing economic problems is above the 
average. It has also been seen that some cases 
have difficulties in business life due to their 
current, “they have had to leave their work” 
and so they have difficulty in meeting some 
of their medical needs. The number of peo-
ple experiencing social problems regarding 
social exclusion is nearly the rate of almost 
all participants. Especially the ones excluded 
by their family are above the average. With 
regard to social activity and life with the 
society, it has been observed that the living 
with the illnesses, acceptance and self-esteem 
have risen in the process 10 months and over 
after the diagnosis and accordingly they have 
participated in different social activities. It 
is noteworthy that these activities are sports 
activities, cultural activities and educational 
ones. For the dimension of social sensitivity, 
it is also among the values determined that 
the diagnosed cases experience such concepts 
as support, relation, communication and inte-
gration towards the newly-diagnosed cases. It 
has been stated that some cases in the public 
sense have problems in taking medicines and 
health services and some cases are faced with 
such problems as exclusion, marginalization, 
reaction and violence in health institutions. 
One of the most interesting findings is that the 
level of education of the diagnosed cases and 
their relatives is low. For this reason, it has 
been observed that the level of knowledge 
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about social consciousness and diseases is 
inadequate. There are also some facts indicat-
ing that there are some problems in reaching 
therapeutic medicines. The most important 
problem of social perception is to act with in-
sufficient information far from reality about 
the disease.  

REFERENCES 

ATAÇ, M., BUZLU, S.,  (2016). Hemşirelerde 
HIV/AIDS Tanılı Hastalara Yönelik 
Damgalama, F.N. Hemşirelik Dergisi, 
24(3): 155-164

ALTIPARMAK,  A., (2001). Sendikacılıkta 
Güven Bunalımı, İsmat Yayıncılık, An-
kara, 1-18

AKDEMİR, N., BOSTANOĞLU, H., et al.,  
(2011). Yatağa Bağımlı Hastaların Evde 
Bakım Hizmeti, Dicle Medical Journal, 
38(1): 57-65

BAHAR, A., SERTBAŞ, G., SÖNMEZ, A.,  
(2006). Diabetes Mellituslu Hastaların 
Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin 
Belirlenmesi, Anatolian Journal of Psy-
chiatry, 7: 18-26

BLUMENTHAL, J.A., LETT, H.S., 
BABYAK, M.A., et al.,  (2003). Depres-
sion as a Risk Factor For Mortality After 
Coronary Artery Bypass Surgery, Lancet, 
362: 604-09

ÇAKIR,  Ö., (2002). Sosyal Dışlanma, Dokuz 
Eylül University Institute of Social Sci-
ences Journal, 4(3): 83-104

DEMİRBAĞI, B.C., GÜNGÖRMÜŞ,  Z., 
(2012). Vitiligo, Ankara Journal of Health 
Services, 11(1): 41-50

ERKOÇ, Y., YARDIM, N., (2011). T.R. Minis-
try of Health General Directorate of Ba-
sic Health Services Türkiye’de Bulaşıcı 
Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri 
ile Mücadele Politikaları, Ankara, Anıl 
Matbaası, 15-17

GALLAGHER, D., O’REGAN, C., SAVVA, 
G.M., et al.,  (2012). Depression, Anxi-
ety and Cardiovascular Disease: Which 
Symptoms are Associated With Increased 
Risk in Community Dwelling Older 
Adults? Journal of Affective Disorders, 
142(1-3): 132-138

GORMEN, L.M., SULTAN, D.F., RAINES, 
M.L.,  (1996). Davis’s manual of psy-
chosocial nursing in general patient 
care. Philadelphia: F A Davis Company; 
pp.436-47

HA, J.H., WONG, C.K.,  (2011). Pharmaco-
logic Treatment of Depression in Patients 
With Myocardial Infarction, Journal of 
Geriatric Cardiology, (8)6: 121

İNCİRKUŞ, K., NAHCİVAN, N.Ö.,  (2011). 
Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme 



98

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:421 K:265
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)

Ölçeği-Hasta Formu’nun Türkçe Versi-
yonunun Geçerlilik ve Güvenirliliği, Do-
kuz Eylül University School of Nursing 
Journal, 4(1): 102-109

KARATAŞ, Ş.,  (2009). Tip II Diyabetes Mel-
litüs ve Demans İlişkisi, Published Dis-
sertation, T.R. Ministry of Health, Tak-
sim Training and Research Hospital In-
ternal Medicine Clinic, İstanbul

ORAN, N.T., ŞENUZUN, F., (2008). 
Toplumda Kırılması Gereken Bir Zincir: 
HIV/AIDS Stigması ve Baş Etme Strate-
jileri, International Journal of Human 
Sciences, 5(1): 1-16

ÖZMEDİR, Ü., TAŞÇI, S.,  (2012). Kronik 
Hastalıklarda Psikososyal Sorunlar ve 
Bakım, Erciyes University Faculty of 
Health Sciences Journal 1(1): 57-72

McDADE-MONTEZ, E.A., CHRISTENS-
ES, A.J., CVENGROS, J.A., et al.,  
(2006). The Role of Depression Symp-
toms in Dialysis Withdrawal, Health Psy-
chol, 25: 198-204

PINAR, R., (2010). Türkiye’de Evde 
Bakımda Mevcut Durum, Aka-
demik Geriatri, 26-30 http://www.
engelsizengelliler.org/wp-content/

uploads/2012/01/T%C3%BCrkiyede-
Evde-Bak%C4%B1mda-Mevcut-Du-
rum.pdf/ Access Date: 11.09.2016

SILVER, H.,  (1994). Social Exclusion and 
Social Solidarity: Three Paradigms, In-
ternational Labour Review, 133(5-6): 53-
578

WISSER, M., MAKIN, J., LEHOBYE, K.,  
(2006). Stigmatizing Attitudes of the 
Community Towards People Living With 
HIV/AIDS, Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 16: 42-58

WALKER, A., WALKER, C.,  (1997). Brit-
ain Divided: The Growth of Social Ex-
clusion in The 1980s and 1990s, London, 
Child Poverty Action Group

YILDIRIM, S., GÜRKAN, A.,  (2010). 
Psikososyal Açıdan Kanser ve Psiki-
yatri Hemşiresinin Rolü, Ege University 
School of Nursing Journal, 26(1): 87-97

ZUIDERSMAN, M., CONRADI, H.J., 
MELLE, J.P.Y., et al.,  (2012). Self-Re-
ported Depressive Symptoms, Diagnosed 
Clinical Depression and Cardiac Mor-
bidity and Mortality After Myocardial 
Infarction, Int J Cardiol  doi:10.1016/j.
ijcard.2012.07.002



99

(1)  Sorumlu Yazar:  Nilgün ULUTAŞDEMİR, Avraysa  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon  / Türkiye, 
nulutasdemir@yahoo.com, Geliş Tarihi / Received: 14.09.2018,  Kabul Tarihi / Accepted: 28.12.2018, Makalenin 
Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: 
Yok / None Etik Kurul Raporu/ Ethics Committee: Var / Yes “03.11.2017 tarihli ve 2017/58 karar sayılı Kanuni 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve araştırmanın yapıldığı Trabzon İl Sağlık 
Müdürlüğünden kurum onayı alınmıştır.” 

99

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN AİLE 
ÜYELERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

EVALUATION OF THE NEEDS OF INPATIENTS’ FAMILY MEMBERS IN 
INTENSIVE CARE UNIT
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Öz: Amaç: Bu araştırmada yoğun bakım ünitesine bağlı ola-
rak gelişebilecek gereksinimleri saptamak ve bu gereksinim-
leri en az düzeye indirmek ve aile üyelerinin gereksinimlerini 
azaltmak için öneriler geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak 
planlanmıştır. Yöntem:  Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan 
araştırmanın evrenini Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesin-
de cerrahi ve dâhili yoğun bakım ünitelerinde Aralık 2017-
Ocak 2018 tarihleri arasında yatan hastaların aile üyelerinden 
araştırmaya katılmaya gönüllü ve kabul ölçütlerini taşıyan aile 
üyeleri oluşturmuştur. Araştırma yapılacak hastanenin kayıt-
larına göre; hastanenin yoğun bakımına yaklaşık olarak 15 
hasta/ay yatmaktadır. Hastaların yatış süresince her hastanın 
en az iki yakını-birinci derece akrabası hastayı ziyaret etmek-
tedir. Bu nedenle 75 kişiden oluşan evren baz alınarak, evrenin 
tümü araştırma kapsamına alınmış ve tamamına ulaşılmıştır. 
Verilerin analizi frekans, t testi, Anova ve korelasyon analizi 
kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alı-
nan hasta yakınlarının %65,3’ü kadın olup, yaş ortalamaları 
ise 78.56±9.83’tür. 20-50 yaş arasında yer alan hasta yakınla-
rının güven, bilgi ve yakınlık gereksinimleri 51-80 yaş grubu-
na göre daha fazla saptanmıştır. Sonuç: Bu araştırmada yoğun 
bakımda yatan hastaların aile üyelerinin en yüksek güven ve 
bilgi alt boyutunda, en düşük destek alt boyutunda gereksinim 
duydukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Hasta, Aile Üyesi, Gerek-
sinim

Abstract: Aim: The purpose of this descriptive study was 
to identify the needs that could develop depending on the 
intensive care unit and to formulate recommendations to mi-
nimize and reduce these needs of family members. Method: 
The cross-sectinal and descriptive type of the study sample 
included family members of the patients who were receiving 
care between December 2017 and January 2018 in Trabzon 
Vakfıkebir State Hospital surgical and intensive intensive care 
units. According to the medical records of the hospital whe-
re the study was carried out, approximately 15 patients per 
month are hospitalized in the intensive care unit. At least two 
relatives or first-degree relatives visit each patient during the 
hospital stay. For this reason, based on sample of 75 individu-
als, the total sample was included in the study and all of them 
participated in the study. The data were analyzed using frequ-
ency, t test, Anova and correlation analysis. Results: 65.3% 
of the relatives included in the sample were woman and the 
mean age was 78.56 ± 9.83. The needs of trust, knowledge and 
intimacy of the relatives of the patients in the 20-50 years of 
age were found to be higher than those of 51-80 years. Con-
clusion: In this study, it was found that the family members of 
the patients in intensive care unit need trust and knowledge at 
the highest level and support at the lowest level.

Key Words: Intensive Care, Patient, Family Members, Need
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GİRİŞ 

Yoğun bakım üniteleri, ciddi ve riskli sorun-
ları olan hastaların tedavi ve bakımlarının sür-
dürüldüğü, özellikle fiziksel yapıları, yetişti-
rilmiş sağlık ekibi, özel araç ve gereçleri ile 
diğer ünitelerden farklı bir alandır (Sabuncu 
ve diğ., 2001: 87-92). Bu anlamda yoğun ba-
kım kavramı gerek hasta, gerekse hasta ailesi 
için ürkütücü bir anlam taşımaktadır (Ünver, 
2003: 75-81). Bu ünitelerin kapalı ortamlar 
olması, teknolojik yönden karmaşık cihazla-
rın kullanılması, ziyaretin sınırlı ya da yasak 
olmasının hasta ve ailesi için stres ve kaygı-
ya neden olduğu yapılan çalışmalarda belir-
tilmektedir (Ünver, 2003: 75-81; Sekmen ve 
diğ., 1999: 22–26).

Literatürde yoğun bakım ünitesinde aile üye-
lerinin gereksinimlerinin ilk kez 1979 yılında 
Molter tarafından çalışıldığı, hastanın durumu 
hakkında bilgi alma ve yanında bulunma ge-
reksinimlerinin ilk sıralarda yer aldığı belir-
tilmektedir (Uzun ve diğ., 2002: 39-45; Hug-
hes ve diğ., 2005: 23-30). Son yıllarda yoğun 
bakımda hastası olan aile üyelerinin yaşadık-
ları kaygı ve gereksinimlerini belirleyen pek 
çok çalışma yapılmış, hem hasta hem de aile 
üyelerinin iyilik halini artırmaya yönelik giri-
şimlerde bulunulması gündeme gelmiştir. Bu 
anlamda genellikle iletişim, destek sistemle-
rinin geliştirilmesi, rahatlatıcı/uygun fiziksel 
çevrenin sağlanması önerilmektedir (Hughes 
ve diğ., 2004: 200-205).

Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım hem-
şirelerinin çeşitli görev ve sorumlulukları içe-
risinde, en önemli olanlarından birinin hasta 
yakınlarının gereksinimlerini belirlemek ve 
bunları karşılamaya yönelik çalışmalara yar-
dımcı olmaktır. Hemşirelerin protokollerle 
belirlenmiş sınırlar içinde hasta yakınlarına 
yapılan bakım uygulamalarını açıklama ve 
bu konularda bilgilendirme sorumluluğunu-
da üstlenmektedirler. Yapılan çalışmalarda 
hekimlerden bilgi alan hasta yakınlarının bu 
bilgileri doğrulamak üzere bir kez de hem-
şirelerin bu konudaki bilgilerini öğrenmek 
isteminde olabilirler ve söylenenleri onlardan 
da duymalarının kaygı düzeylerini azaltmada 
etkili olduğu vurgulanmaktadır (Telci, 2009).

Literatürde yoğun bakım ünitesinde hasta-
sı olan ailelerin gereksinimleri: bilgilenme, 
hastayla birlikte olma, hastaya yardım etme, 
destek alma ve duygularını ifade etme, kişi-
sel gereksinimler olarak belirtilmekte, bu ge-
reksinimlerin karşılanmasının yoğun bakım 
ünitesinde çalışan sağlık ekibinin öncelikli 
sorumluluğu olduğu vurgulanmaktadır (Eroğ-
lu ve diğ., 2001: 9-11; Way ve diğ., 2002; 
1342-1345; Özer ve diğ., 2003: 121-124; 
Hughes ve diğ., 2004: 200-205; Ünver, 2003: 
75-81). Lee ve diğ. yaptığı araştırmada, tüm 
gereksinimlerin %80’inden fazlasının doktor 
ve hemşire veya her ikisi tarafından karşılan-
dığını ortaya koymuştur (Lee ve diğ., 2000: 
46-54).
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Hemşireler aile üyelerinin gereksinimleri-
ni tanımak ve gereksinimleri karşılamaktan 
sorumludur. Aile üyelerine yardım etmek ve 
onların günlük yaşamlarını normal düzeyde 
sürdürdükleri için hissedebildikleri suçluluk 
duygularını önlemek hemşirenin görevi ara-
sındadır (Kutlu, 2000: 86-88; Toros, 2003). 
Hemşireliğin amacı; hasta ve ailesine fizik-
sel, sosyal ve ruhsal yönden bütüncül bir ba-
kım vermektir. Yoğun bakım hemşiresinin 
hasta ailesine bütüncül yaklaşabilmesi için 
hastanın ve ailesinin gereksinimlerine ilişkin 
bilgi edinmesi önem taşımaktadır (Tekinsoy, 
2005: 4).

AMAÇ

Araştırmada, yoğun bakım ünitesine bağlı 
olarak gelişebilecek gereksinimleri saptamak 
ve bu gereksinimleri en az düzeye indirmek 
ve aile üyelerinin gereksinimlerini azaltmak 
için öneriler geliştirmek amacıyla yapılan bir 
araştırmadır.

KAPSAM

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırma-
nın evrenini Trabzon Vakfıkebir Devlet Has-
tanesinde cerrahi ve dâhili yoğun bakım 
ünitelerinde Aralık 2017-Ocak 2018 tarihle-
ri arasında yatan hastaların aile üyelerinden 
araştırmaya katılmaya gönüllü ve kabul öl-
çütlerini taşıyan aile üyeleri oluşturmuştur.  
Araştırmanın kabul ölçütleri; Araştırmaya 
katılmak için gönüllü olması, 18 yaş ve üze-

rinde olması, hastasının yoğun bakımda ya-
tıyor olması, hastanın birinci derecede yakı-
nı olması, refakat ettiği hastanın 18 yaş ve 
üzeri olması, konuşma ve işitme sorununun 
olmaması, Türkçe konuşabilmesi ve anlaya-
bilmesidir. Araştırma yapılacak hastanenin 
kayıtlarına göre; hastanenin yoğun bakımı-
na yaklaşık olarak 15 hasta/ay yatmaktadır. 
Hastaların yatış süresince her hastanın en az 
iki ve/veya üç yakını-birinci derece akrabası 
hastayı ziyaret etmektedir. Bu nedenle 75 ki-
şiden oluşan evren baz alınarak, evrenin tümü 
araştırma kapsamına alınmış ve tamamına 
ulaşılmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma-
nın verileri toplanmadan önce hasta yakın-
larına bilgilendirilmiş onam formu uygulan-
mıştır. Daha sonra araştırmacılar tarafından 
yüz yüze görüşme tekniğiyle “Hastalar İçin 
Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Aile Üyeleri 
İçin Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Yoğun 
Bakım Ünitesi Aile Gereksinim Envanteri” 
ile veriler toplanmıştır. 

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların, aile 
üyelerinin gereksinimlerini belirlemek ama-
cıyla Molter (1979) tarafından geliştirilen 
ve Ünver (1998) tarafından Türk toplumun-
da geçerlik- güvenirlik çalışması yapılmış 
olan “Yoğun Bakım Ünitesi Aile Gereksi-
nim Envanteri” (Critical Care Family Ne-
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eds Inventory) dörtlü likert tipi bir ölçektir. 
Ölçek birden dörde kadar (1=Önemli değil, 
2=Az önemli,  3=Önemli,  4=Çok önemli) 
derecelendirilmiş olan 46 ifadeden oluşmak-
tadır. Ölçekte “Güven”, “Bilgi”, “Yakınlık”, 
“Destek”, “Rahatlık” olmak üzere beş ge-
reksinim alt başlığı bulunmaktadır. Verilerin 
puanlamasında, her bir gereksinim maddesi, 
beş gereksinim alt başlıkları içerisinde topla-
nacaktır. Ölçek toplam puan üzerinden değer-
lendirilmeyip, güven, bilgi, yakınlık, destek 
ve rahatlık alt boyutlarının ayrı ayrı puan or-
talamaları üzerinden değerlendirilmektedir. 
Ölçek alt boyut puan ortalamalarının düşük 
olması gereksinimlerin azaldığını ve puan or-
talamalarının artması ise gereksinimlerin art-
tığını göstermektedir (Molter, 1979: 332-339; 
Ünver, 1998).   

Hasta refakatçilerinin tanıtıcı özellikleri ba-
ğımsız, ölçek alt grubu (güvence, bilgi, ya-
kınlık, destek, rahatlık) gereksinim puan or-
talamaları ise bağımlı değişken olarak değer-
lendirilmiştir. Verilerin puanlamasında her bir 
gereksinim maddesi, gereksinim alt başlıkları 
içerisinde toplanmıştır. Alt başlıklarda güven, 
bilgi, yakınlık, destek, rahatlık maddeleri top-
lanmıştır.

Verilerin istatistiksel analizinde kategorik öl-
çümler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçüm-
lerse ortalama ve standart sapma olarak özet-
lenmiştir. Normal dağılım gösteren veriler 
içinde parametrik testlerden ikiden fazla grup 

ortalamasını için tek yönlü varyans analizi ve 
iki grubun ortalamasını karşılaştırmak için 
iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
ve korelasyon analizler kullanılmıştır. Tüm 
testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak 
alınmıştır.

ETİK

03.11.2017 tarihli ve 2017/58 karar sayılı Ka-
nuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurul onayı ve araştırma-
nın yapıldığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğün-
den kurum onayı alınmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Bu araştırma Trabzon Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi’nin sadece yoğun bakım ünitesinde 
yatan hasta yakınlarına yapılmıştır. Bu durum 
araştırmanın sınırlılığı olarak belirlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

H1: Hastanın yaşı ile güven gereksinim puan 
ortalaması arasında bir ilişki vardır.

H2: Hastanın yaşı ile bilgi gereksinim puan 
ortalaması arasında bir ilişki vardır.

H3: Hasta yakının yaşı ile bilgi gereksinim 
puan ortalaması arasında bir ilişki vardır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu araştırma Trabzon İli Vakfıkebir Devlet 
Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde ya-
tan hastaların yakınları arasında yapılmıştır. 
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Türkiye’de hasta yakınlarının gereksinimleri-
nin değerlendirildiği çalışmaların (Tekinsoy, 
2005; Özyıldız, 2006; Pekin, 2010; Erdal, 
2013; Aykin, 2013; Ünver, 1998; Sucu ve diğ., 
2009: 473-481; Boyraz, 2011; Yıldırım, 2015; 
Gürlek, 2005) yanı sıra hastalarda (Korkusuz, 
2014; Demirdüğen, 1999: 18), sağlık çalışan-
larında (Olcay, 2017), aynı konuda çalışmalar 
mevcuttur. Ülkemizde yurt dışına göre hasta 
yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi 
alanında yapılan çalışmaların sınırlı sayıda 
olduğu bildirilmiştir (Tekinsoy, 2005; Özyıl-
dız, 2006; Pekin, 2010; Aykin, 2013; Erdal, 
2013). Sorunların çözümü ve hasta bakımının 

niteliğine yansımalar açısından hasta yakınla-
rının gereksinimleri ile ilişkili olan değişken-
lerin belirlenmesi önemlidir. 

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan hastaların 
%56.0’ı (42 kişi), hasta yakınlarının ise, 
% 65.3’ü (49 kişi) kadınlardan oluşmakta 
olup, hastaların yaş ortalamaları 78.64±11.70 
(Min:57, Max:102), hasta yakınlarının 
yaş ortalamaları ise 78.56±9.83 (Min:24, 
Max:68)’tür. Hasta yakınları gereksinimi alt 
boyut puan ortalamalarının dağılımı Tablo 
1’de verilmiştir.

Tablo 1.  Hasta Yakınları Gereksinimi Alt Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı

Alt Boyut Min Max Ort SS

Güven Gereksinimi 2.2 4.0 3.4 0.4

Bilgi Gereksinimi 2.5 4.0 3.3 0.4

Yakınlık Gereksinimi 1.9 3.8 2.7 0.4

Destek Gereksinimi 1.1 3.2 1.8 0.4

Rahatlık Gereksinimi 1.3 4.0 2.5 0.7

  Min: Minimum, Max: Maximum, Ort: Or-
talama, SS: Standart Sapma

Hasta yakınlarının gereksinimlerinin alt bo-
yutlatları incelendiğinde güven (3.4±0.4) ve 
bilgi (3.3±0.4) gereksinimi yoğun bakımda 
yatan hastaların en önemli ihtiyaçları olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Diğer alt boyutlar sırası 
ile yakınlık (2.7±0.4), rahatlık (2.5±0.7) ve 
destek (1.8±0.4) gereksinimidir. Hasta yakın-
larının yaşlarına göre hasta yakınları gereksi-
nimleri puan ortalamalarının dağılımı Tablo 
2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Hasta Yakınlarının Yaşlarına göre Hasta Yakınları Gereksinimleri Puan 
Ortalamalarının Dağılımı

GÜVEN GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Yaş Sayı % Ort SS t p

20-50  yaş 43 57.3 25.0 2.8 2.0 0.04

  51-80  yaş 32 42.7 23.6 3.3

BİLGİ GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Yaş Sayı % Ort SS t p

20-50  yaş 43 57.3 27.6 3.1 2.0 0.004

51-80  yaş 32 42.7 25.5 3.0

YAKINLIK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Yaş Sayı % Ort SS t p

   20-50  yaş 43 57 27.3 4.3 2.0 0.004

51-80 yaş 32 42.7 25.2 4.2

DESTEK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Yaş Sayı % Ort SS t p

   20-50  yaş 43 57.3 29.1 7.8 1.9 0.19

51-80  yaş 32 42.7 25.9 6.5

RAHATLIK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Yaş Sayı % Ort SS t p

20-50  yaş 43 57.3 15.7 4.3 2.3 0.11

51-80 Yaş 32 42.7 14.0 3.9

  Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma 

Hasta yakınının yaşı ile güven, bilgi ve ya-
kınlık gereksinimleri arasında anlamlı farklı-
lık tespit edilmiştir. 20-50 yaş aralığında yer 

alan hasta yakınlarının güven, bilgi ve yakın-
lık gereksinimleri 51-80 yaş grubuna göre 
daha fazla saptanmıştır. Hasta yakınlarının 
yaşları destek ve rahatlık gereksinimlerini 
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etkilememektedir (p>0.05) (Tablo 2). Hasta 
yakınlarının cinsiyetine göre hasta yakınları 

gereksinimlerin puan ortalamalarının dağılı-
mı Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Hasta Yakınlarının Cinsiyetine göre Hasta Yakınları Gereksinimleri Puan 
Ortalamalarının Dağılımı

GÜVEN GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Cinsiyeti Sayı % Ort SS     U    p

Kadın 49 65.3 24.4 3.2                      
0.9

                    
0.91Erkek 26 34.7 24.5 2.8

BİLGİ GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Cinsiyeti Sayı % Ort SS     U    p

  Kadın 49 65.3 26.3 3.1                     
0.4

            
0.96Erkek 26 34.7 26.1 3.5

YAKINLIK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Cinsiyeti Sayı % Ort SS   U    p

Kadın 49 65.3 27.1 2.3                     
1.3

                    
0.72Erkek 26 34.7 28.9 2.1

DESTEK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Cinsiyeti Sayı % Ort SS    U    p

  Kadın 49 65.3 28.1 7.6    0.4  
0.36        Erkek 26 34.7 26.2         6.1

RAHATLIK GEREKSİNİMİ

Hasta Yakını Cinsiyeti Sayı % Ort       SS     U   p

Kadın 49 65.3 15.1       4.6 0.4              0.41

Erkek 26 34.7 14.2       4.1

  Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma

Hasta yakınlarının cinsiyeti gereksinim puan 
ortalamalarını etkilememektedir (p>0.05) 

(Tablo 3). Hasta yakınlarının eğitim düzeyle-
rine göre hasta yakınları gereksinimleri puan 
ortalamalarının dağılımı Tablo 4’te verilmiş-
tir.
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Tablo 4. Hasta Yakınlarının Eğitim Düzeylerine göre Hasta Yakınları Gereksinimleri 
Puan Ortalamalarının Dağılımı

GÜVEN GEREKSİNİMİ

Eğitim Düzeyi     Sayı % Ort SS KW p

Okur-yazar değil 1 0.3 28.0 -

1.5 0.17

Okur-yazar 6 8.0 24.8 3.1

İlkokul 20 26.7 24.3 3.1

Orta Okul 12 16.0 23.6 2.4

Lise 20 26.7 24.0 3.6

Üniversite 16 21.3 25.4 2.8

BİLGİ GEREKSİNİMİ

Eğitim Düzeyi     Sayı % Ort SS KW p

Okur-yazar değil 1 0.3 30.0 -

1.2 0.34

Okur-yazar 6 8.0 28.7 3.9

İlkokul 20 26.7 27.4 3.3

Orta Okul 12 16.0 27.8 2.9

Lise 20 26.7 26.6 3.8

Üniversite 16 21.3 26.9 3.0

YAKINLIK GEREKSİNİMİ

Eğitim Düzeyi     Sayı % Ort SS KW p
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Okur-yazar değil 1 0.3 31.0 -

1.19 0.35

Okur-yazar 6 8.0 27.1 2.9

İlkokul 20 26.7 27.2 2.9

Orta Okul 12 16.0 28.1 3.6

Lise 20 26.7 27.1 3.1

Üniversite 16 21.3 27.8 3.2

DESTEK GEREKSİNİMİ

Eğitim Düzeyi     Sayı % Ort SS KW p

Okur-yazar değil 1 0.3 31.0 -

Okur-yazar 6 8.0 33.6 7.3

İlkokul 20 26.7 27.2 6.2 1.5 0.17

Orta Okul 12 16.0 25.3 7.2

Lise 20 26.7 25.3 6.2

Üniversite 16 21.3 30.9 6.3

RAHATLIK GEREKSİNİMİ

Eğitim Düzeyi Sayı % Ort SS KW p

Okur-yazar değil 1 0.3 19.0 -

Okur-yazar 6 8.0 16.6 3.4

İlkokul 20 26.7 14.2 5.2 1.2 0.24

Orta Okul 12 16.0 13.3 3.4

Lise 20 26.7 14.3 3.9

Üniversite 16 21.3 17.9 4.2

Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, KW: 
Kruskal Wallis. 

Hasta yakınlarının eğitim düzeyleri hasta 
yakınları gereksinimleri puan ortalamalarını 
etkilememektedir (p>0.05) (Tablo 4). Hasta-

nın yaşı, yoğun bakımda yattığı gün sayısı ile 
hasta yakınları gereksinimleri alt boyut puan 
ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 5’te veril-
miştir.
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Tablo 5. Hastanın Yaşı, Yoğun Bakımda Yattığı Gün Sayısı ile Hasta Yakınları Gereksin-
imleri Alt Boyut Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

Hasta                  Yaşı Yoğun Bakımda Yattığı gün sayısı

           r                 p                    r                      p

Güven      - 0.194          0.90                0.027                0.81

Bilgi      -0.204           0.05                0.033                0.77

Yakınlık      -0.017           0.88                0.044                0.70

Destek      -0.039           0.73                0.076                0.51

Rahatlık      -0.041           0.72                0.190                0.10

Hastanın yaşı ile hasta yakınları bilgi gerek-
sinimi alt boyut puan ortalamaları arasında 
negatif yönde çok zayıf ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=-0.204, 

p=0.05) (Tablo 5). Hasta yakınlarının yaşı, 
toplam aylık gelirleri ile hasta yakınları ge-
reksinimi alt boyut puan ortalamaları arasın-
daki ilişki Tablo 6’ da gösterilmiştir.

Tablo 6. Hasta Yakınlarının Yaşı, Toplam Aylık Gelirleri ile Hasta Yakınları Gereksinim-
ler Alt Boyut Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

Hasta Yakını Yaş Toplam Aylık Gelir

       r                 p        r                     p

Güven      - 0.124            0.29      0.165               0.15

Bilgi        -0.254           0.04      0.176               0.11

Yakınlık        -0.017           0.88      0.133               0.25

Destek        -0.188           0.10      0.175               0.13

Rahatlık        -0.103           0.37      0.165               0.15

Hasta yakını yaşı ile hasta yakınları bilgi 
gereksinimi alt boyut puan ortalamaları ara-
sında negatif yönde çok zayıf ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=-
0.254, p=0.04) (Tablo 6).

TARTIŞMA

Araştırma kapsamına alınan hasta yakınları-
nın alt boyutlatları incelendiğinde ortalama-
sı yüksek bulunanlar; güven (3.4±0.4), bilgi 
(3.3±0.4) gereksinimidir. Ortalaması en dü-
şük alt boyut ise destek (1.8±0.4) gereksimi-
dir (Tablo 1). Araştırma bulgumuza benzer 
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olarak Tekinsoy (2005) çalışmasında hasta 
refakatçilerinin en fazla güven (24.4±2.4) ve 
bilgi (25.9±2.8) gereksinimine ihtiyaç duydu-
ğunu, en az rahatlık (17.8±2.5) gereksinimi-
ne ihtiyaç duyduğunu saptamıştır (Tekinsoy, 
2005: 35). Araştırma bulgumuzun aksine Pe-
kin (2010) çalışmasında en yüksek ortalama-
nın 45.6±8.0 ortalama ile destek ve yakınlık 
gereksinimi olduğu, en düşük ortala manın 
ise 25.3±4.2 ile rahatlık olduğunu ifade et-
miştir (Pekin 2010: 39). Hasta yakınlarının 
güven ve bilgi gereksinimlerinin yüksekliği, 
hastanenin birimsel (yoğun bakım olması) 
özelliklerinden kaynaklanabilir.

Araştırma kapsamına alınan 20-50 yaş gru-
bunda yer alan hasta yakınlarının yoğun ba-
kım ünitelerinde yatan hastaların aile üyele-
rinin gereksinimleri ölçeği puan ortalamaları 
51-80 yaş grubunda yer alan hasta yakınları-
na göre güven (t=2.0, p=0.04), bilgi (t=2.0, 
p=0.004) ve yakınlık (t=2.0, p=0.004) gerek-
sinimleri alt boyut puan ortalamaları daha 
yüksektir (Tablo 2). Çalışmamızla uyumlu 
olarak Tekinsoy (2005) çalışmasında hasta 
refakatçilerinin yaşı ilerledikçe güven, yakın-
lık ve bilgi gereksinimlerinin azaldığını sap-
tamıştır (Tekinsoy, 2005: 59). Yaşla beraber 
tecrübenin de artması hasta yakınlarının ge-
reksinimlerini azaltabilir.

Araştırma kapsamına alınan hasta yakınla-
rının cinsiyeti, gereksinimlerini etkileme-
mektedir (Tablo 3). Araştırma bulgumuzun 

aksine Boyraz’ın (2011) çalışmasında ka-
dınların Acil Servise Gelen Kritik Hastaların 
Yakınlarının Gereksinimleri Ölçeği‟nin puan 
ortalaması (140.4±5.7) yüksek bulunmuştur 
(p=0.004) (Boyraz, 2011: 47). Cinsiyet hasta 
yakınlarının gereksinimlerini etkilemeyebilir.

Araştırma kapsamına alınan hasta yakınla-
rının eğitim düzeyi, gereksinimlerini etkile-
memektedir (p>0.05) (Tablo 4). Araştırma 
bulgumuzun aksine Yıldırım (2015) çalışma-
sında aile üyelerinin desteklenme sürecinde 
eğitim durumu ilköğretim (3.5±0.4) olan aile 
üyelerinin puan ortalamasını yüksek bulmuş-
tur (Yıldırım, 2015: 28). Eğitim düzeyi hasta 
yakınlarının gereksinimlerini etkilemeyebilir.

Hastanın yaşı ile bilgi gereksinimi alt boyut 
puan ortalamaları arasında negatif yönde çok 
zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir (r=-0.204, p=0.05) (Tablo 5). 
Literatürde hastanın yaşı ile hasta yakınları ge-
reksinimleri alt boyut ilişkisini değerlendiren 
çalınşmaya rastlanılmamıştır. Hastanın yaşı, 
hasta yakınlarının bilgi gereksinimi alt boyut 
puan ortalamalarını doğrudan etkileyebilir. 

Hasta yakını yaşı ile bilgi gereksinimi alt bo-
yut puan ortalamaları arasında negatif yön-
de çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki tespit edilmiştir (r=-0.254, p=0.04) 
(Tablo 6). Literatürde hasta yakını yaşı ile 
hasta yakınları gereksinimleri alt boyutları 
ilişkisini değerlendiren çalınşmaya rastlanıl-
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mamıştır. Hasta yakını yaşı, hasta yakınları 
bilgi gereksinimi alt boyut puan ortalamalarını 
doğrudan etkilediği söylenebilir. 

SONUÇ 

Bu araştırmada yoğun bakımda yatan hastala-
rın aile üyelerinin en yüksek güven ve bilgi 
alt boyutunda, en düşük destek alt boyutunda 
gereksinim duydukları bulunmuştur. Araştır-
ma kapsamına alınan hasta yakınlarının en 
fazla gereksinim duyduğu konular ‘hastaya en 
iyi bakımın verildiğinden emin olmak’, ‘so-
runlarımın dürüstçe yanıtlanması’ ve ‘günde 
bir kez olsun hastanın durumuna ilişkin bilgi 
verilmesi’; en az gereksinim duydukları konu-
lar ise ‘sağlığımla ilgilen birilerinin olması’, 
‘duygularımı birileriyle konuşabilmek’ ve ‘her 
gün aynı hemşireyle konuşmak’ olarak ifade 
ettikleri saptanmıştır.

20-50 yaş grubunda yer alan hasta yakınları 
51-80 yaş grubunda yer alanlara göre güven, 
bilgi ve yakınlık gereksinimleri daha fazla bu-
lunmuştur. Hastanın ve hasta yakınının yaşı 
ilerledikçe hasta yakını bilgi gereksiniminin 
arttığı bulunmuştur.

ÖNERİLER

Yoğun bakım personeli tarafından 20-50 yaş 
grubunda yer alan hasta yakınlarının güven, 
bilgi ve yakınlık gereksinimleri karşılanmalı-
dır. İleri yaştaki hasta ve hasta yakınlarını bil-
gilendirmeye yönelik eğitimler verilmelidir. 

Hastane yönetimi tarafından hasta yakınları-
nın gereksinimlerini gidermeye yönelik; “gü-
ven, bilgi, yakınlık, destek, rahatlık” ile ilgili 
olanaklar sağlanmalı ve yaşanan sorunlara yö-
nelik çözümler bulunmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Intensive care units are a different area than the other healthcare units especially 
due to their physical structures, well-trained health team, special tools and equipment where the 
treatment and care of patients with serious and risky health problems is maintained (Sabuncu et 
al., 2001: 87-92). In this sense, the concept of intensive care provokes a frightening feeling for 
both the patient and the patient’s family (Ünver, 2003: 75-81). The fact that these units are pri-
vately closed settings, the use of technologically complex devices and the limited or prohibited 
visit causes stress and anxiety for the patients and their family (Ünver, 2003: 75-81; Sekmen ve 
Hatipoğlu, 1999: 22–26). In intensive care units, the most important duties and responsibilities 
of the nurses ‘ working in these wards is to determine the needs of the patients’ relatives and to 
help them to meet these needs. Nurses are responsible for recognizing and meeting the various 
needs of family members. Their duties include assisting the family members to reduce their 
feelings of guilt as they continue to live their daily lives at a normal level (Kutlu, 2000: 86-88; 
Toros, 2003). Aim: The purpose of this descriptive study was to identify the needs that could 
develop depending on the intensive care unit and to formulate recommendations to minimize 
and reduce these needs of family members. Method: The population of this cross-sectional 
and descriptive study consisted of the family members of the patients who were admitted to 
the surgical and internal intensive care units in Trabzon Vakfıkebir State Hospital between 
December 2017 and January 2018 and met the inclusion criteria rqurierd for the study. Accor-
ding to the records of the hospital to be investigated,  approximately 15 patients are admitted 
per month in the intensive care unit of the hospital. At least two and / or three relatives- (first-
degree relatives) of each patient visit the patient during hospitalization. Therefore, based on 
the study population consisting of 75 people, the whole of them were included and reached in 
the study procedure. The ethical approval of Kanuni Education and Research Hospital’s Ethics 
Committee for the Clinical Researches and the Provincial Health Directorate of Trabzon where 
the study was carried out was obtained Informed consent form was distributed to the relatives 
of the patients before data collection. Afterwards, the data were collected by using “Introduc-
tory Characteristics Form for Patients and Family Members ”,and “Intensive Care Unit Family 
Requirement Inventory”. Findings and Results: When the sub-scale scores of the needs of 
the patients’ relatives are examined, it is seen that the trust (3.4 ± 0.4) and the information (3.3 
± 0.4) are the most important needs of the patients in the intensive care unit. Other sub-scales 
are proximity (2.7 ± 0.4), comfort (2.5 ± 0.7) and support (1.8 ± 0.4) respectively. The need 
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for trust, knowledge and intimacy of the patients’ relatives in the 20-50 age group was higher 
than those in the 51-80 age group. It was found that there was a very negatively very weak 
and statistically significant relationship between the patient’s age and the need for information 
sub-scale mean scores of the patients’ relatives. (r=-0.204, p=0.05).  It was also revealed that 
there was a negatively very weak and insignificant relationship between the patient’s age and 
the needs sub-scale mean scores of the patients’ relatives.  It was detected that there was a very 
weak positive and statistically insignificant relationship between the number of days of hospi-
talization in the intensive care unit and the needs mean scores of patients’ relatives. A negative 
and statistically significant relationship was found between the age of the patients’ relatives 
and and the need for information sub-scale mean scores of the patients’ relatives.(r = -0.254, p 
= 0.04). A negatively very weak and statistically insignificant relationship was found between 
the age of the patients’ relatives and the needs mean scores of patients’ relatives. In this study, 
it was found that the patients in intensive care unit need trust and information sub-dimension of 
the family members at the highest level and support sub-dimension at the lowest level. The age 
of the patients’ relatives does not affect the support and comfort subscale needs. The gender, 
marital status, education level, working status and degree of closeness of the patients’ relatives 
do not affect the sub-dimension needs of trust, information, intimacy, support and comfort. It 
was found that the older patient and his / her relatives’ are, the more increased their need for 
information. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT SEGMENTLERİNE GÖRE 
YAĞ VE KAS ORANLARININ AEOROBİK, ANAEROBİK VE ESNEKLİK 

PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ (1)

INVESTIGATION OF BODY FAT AND BODY MUSCLE PROPORTION 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT STUDENTS BY SOME MO-

TORIC FEATURES
Sevde MAVİ VAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir / Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-0767-0985

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yük-
sekokulu öğrencilerinin vücut segmentlerine göre vücut yağ 
ve kas oranlarının aerobik, anaerobik ve esneklik özellikle-
riyle arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 
Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku-
lunda öğrenim gören 18 kadın, 13 erkek olmak üzere toplam 
31 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin vücut 
kompozisyonları bioelektrik impedans (BIA) analiz yönte-
miyle belirlenmiştir. Aerobik kapasitelerini belirleyebilmek 
için Cooper testi, anaerobik kapasitelerini belirleyebilmek 
amacıyla 30 metre sprint testi ve dikey sıçrama testi, esnek-
lik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla ise otur-uzan testi 
uygulanmıştır. Bulgular: Bulgular incelendiğinde erkeklerde 
dikey sıçrama ve sol bacak kas arasında (r=-,718, p<0.01), ne-
gatif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki, 30m sürat ve kas 
kütlesi arasında (r=,642, p<0.05), pozitif yönlü orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise perfor-
mans parametreleri ile vücut segmentleri arasında anlamlı 
bir ilişkiye rastlanamamıştır. Sonuç: Sonuç olarak erkekle-
rin vücut segmentlerine göre kas kütleleri ve yağ yüzdeleri 
açısından aerobik ve anaerobik kapasiteleri arasında bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise vücut segmentlerine göre 
kas ve yağ oranları incelendiğinde kas oranlarının düşük, yağ 
oranlarının yüksek olduğu ve bundan dolayı aerobik ve anae-
robik kapasitelerinin düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Vücut Yağ ve Kas Oranı, Aerobik Perfor-
mans, Anaerobik Performans, Esneklik

Abstract: Aim: The aim of this study was to determine the 
relationship between aerobic, anaerobic and flexbility proper-
ties of body fat and muscle ratios according to body segments 
of physical education and sports students. Method:A total of 
31 students (18 female and 13 male) were studying at Ahi Ev-
ran University School of Physical Education and Sports par-
ticipated in the study. The body compositions of the students 
were determined by bioelectric impedance (BIA) analysis. In 
order to determine aerobic capacity Cooper test, to determine 
the anaerobic capacities of 30 meters sprint test and vertical 
jump test, and to determine the flexibility sit-reach test was 
used in the study. Results: When the findings were examined, 
a high level of negative correlation was found between the 
vertical jump and the left leg muscle (r = -, 718, p <0.01) and 
there was a moderate positive correlation between 30m sprint 
and muscle mass (r = 642, p <0.05). There was no significant 
relationship was found between performance parameters and 
body segments for women.  Conclusion: As a result, there 
was a relationship between aerobic and anaerobic capacities 
of muscle masses and fat percentages of males according to 
body segments. When the muscle and fat ratios were exami-
ned according to the body segments in women, it was possible 
to say that the muscle ratios were low and the fat ratios were 
high and therefore the aerobic and anaerobic capacities were 
low.

Key Words: Body Fat and Muscle Propotion, Aerobik Perfor-
mance, Anaerobic Performance, Flexibility 
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GİRİŞ

Spor bilimleri alanında ilk zamanlardan bu 
yana farklı tartışma ve yorumlara neden 
olan vücut kompozisyonu ile fiziksel aktivi-
te arasındaki ilişki spor bilimcilerinin sürekli 
merak ettiği bir konu olmasından dolayı bu 
konuyla ilgili durum değerlendirmesi, karşı-
laştırmalar ya da performansla ilişkilendiril-
mesi boyutunda araştırmalar yapılmaktadır. 
Literatür tarandığında vücut kompozisyonu 
ile performans ilişkisi arasında birçok çalışma 
olmasına rağmen bu araştırmanın temel ama-
cını oluşturan vücut segmentlerine göre per-
formans ilişkisini içeren çok az araştırmaya 
rastlanmaktadır. Bu nedenle vücut segmentle-
rine göre aerobik, anaerobik ve esneklik para-
metrelerinin arasındaki ilişkiyi inceleyen bu 
çalışma literatüre katkı sağlayabilir.

Günümüzde vücut kompozisyonunu belir-
leyebilmek için biyoelektriksel impedans 
analizi (BIA) en gelişmiş ve yaygın olarak 
kullanılan tekniklerden biridir. BIA ölçümü 
diğer  vücut kompozisyon ölçüm yöntemle-
riyle kıyaslandığında daha pratik ve ucuz bir 
yöntemdir (Baumparter ve diğ., 1998; Ellis 
ve diğ., 1999).  Biyoelektrik impedans ana-
lizindeki impedans dokunun iletkenlikle ters 
orantılı olarak elektrik akımına gösterdiği 
dirençten kaynaklanmaktadır. Bu yöntemde 
dokudan geçirilen düşük voltajlı elektrik akı-
mıyla dokulardaki sıvı kütlesi ile ters orantılı 
olan impedans ölçülür. BİA yönteminin te-

melinde yatan prensip, kemik ve yağ dokusu 
gibi direnci yüksek bileşenlerin elektrik akımı 
geçişini zorlaştırmasıyla iç organlar ve iskelet 
kası gibi düşük dirençli bileşenlerin elektrik 
akımının kolayca geçmesi olayından kaynak-
lanmaktadır (Martelletti ve diğ., 1991, Mia-
lich ve diğ., 2014) Vücut kompozisyonunun 
segmental olarak değerlendirilmesi egzersiz, 
hastalık ya da travmaların etkilerini görebil-
mek açısından oldukça önemli bir değerlen-
dirmedir (Hughes, 1997).

İnsan organizmanın fizyolojik aktivitesi ile 
yakın olarak ilişkili olan antropometrik özel-
likler sporda başarıyı belirleyici faktörler ara-
sında olduğu söylenebilir (Sınırkavak ve diğ., 
2004, Zorba ve Saygın, 2009). Sporda başarı-
yı getiren en önemli unsurlardan olan kuvvet, 
dayanıklılık, sürat gibi temel motorik özellik-
lerle beraber bireyin performans durumunun 
izlenebilmesi için antropometrik ölçümlerle 
yapılan bilimsel temelli yetenek seçimleri ol-
dukça önemlidir (Erdoğan ve diğ., 2018).

Aerobik ve anaerobik kapasite; yaş, cinsiyet, 
genetik faktörler, fizyolojik özellikler, ant-
renman seviyesi ve vücut kompozisyonu ol-
mak üzere birçok faktörden etkilenmektedir 
(Çağlar ve diğ., 1997, Yıldız, 2012). Aerobik 
kapasite, egzersiz sırasında gerekli enerjiyi 
oluşturmak için kullanılacak oksijeni kaslara 
verebilme kapasitesi olarak tanımlanabilmek-
tedir (Yıldız, 2012). Aerobik kapasite veya 
aerobik güç, maksimal oksijen iletimi ve kas 
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dokusunun oksijen kullanım kapasitesini ifa-
de eder (Günay ve diğ., 2006). Aerobik güç 
ayrıca, kardiyovasküler sistem kapasitesinin 
önemli bir indeksidir (Nagle, 1973). Anae-
robik kapasite ise maksimal ve submaksimal 
fiziksel aktivite sırasında iskelet kaslarının 
anaerobik enerji transfer sistemlerini kulla-
narak meydana getirdiği iş kapasitesi olarak 
tanımlanmaktadır (Jonathan, 1997).

Aerobik kapasite ve anaerobik kapasite bir-
çok spor branşında performansı oldukça et-
kileyen önemli özelliklerdir. Bu özellikler 
genetik olmasıyla beraber kişinin düzeyi ve 
yaptığı antrenmanlarla da yakından ilişkili-
dir. Vücut kompozisyonlarını belirleyerek ve 
segmental olarak ta inceleme yapılarak bu 
motorik özelliklerin değerlendirilmeleri ya-
pılabilir.

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada beden eğiti-
mi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin vücut 
segmentlerine göre vücut kas ve yağ oranları 
belirlenerek aerobik, anaerobik ve esneklik 
performanslarıyla ilişkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT

Araştırmanın deseni: Bu araştırma gönüllü 
katılımcıların bazı performans testlerini ve 
ölçümlerini içeren uygulama türünde, tanım-
layıcı modelde bir çalışmadır. Araştırmada 
katılımcıların vücut kompozisyonları, aero-

bik ve anaerobik özellikleri ve esneklik özel-
likleri belirlenmiştir.

Araştırma grubu: Çalışmaya Ahi Evran 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükse-
kokulunda son sınıfta (4.sınıf) öğrenim gören 
18 kadın, 13 erkek olmak üzere toplam 31 
öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcı-
ların yaş ortalamaları ẋ= 21’dir. Katılımcılar 
çalışmaya alınmadan önce sözel olarak bilgi-
lendirildikten sonra, yazılı olarak bilgilendi-
rilmiş onamları alınmıştır. 

Vücut kompozisyonunu belirlenmesi: 
Bu çalışmada vücut segmentlerine göre vü-
cut kompozisyonunu belirlemek amacıyla 
TANITA-BC601 INNERSCAN vücut analiz 
tartısı aracılığıyla bioelektrik impedans ana-
liz yöntemi kullanılmıştır. Vücut segmentleri; 
sağ kol, sağ kol sol kol, sağ bacak, sol ba-
cak olarak ele alınmıştır. Böylelikle sağ kol 
kas, sağ kol yağ, sol kol kas, sol kol yağ, sağ 
bacak kas, sağ bacak yağ, sol bacak kas, sol 
bacak kas, total vücut kas kütlesi, total vücut 
yağ kütlesi ve vücut kitle indeksi (VKİ) ana-
liz edilmiştir. 

Aerobik performans testi: Aerobik per-
formansı ölçmek için Cooper (koş-yürü) tes-
ti uygulanmıştır. Cooper testi Dr. Kenneth 
Cooper’ın aerobik performansı belirlemek 
için geliştirdiği bu test 12 dakikalık koşu ya 
da yürüyüş şeklinde uygulanan bir protokol-
dür. 12 dakika koş-yürü testi (Cooper) Max 



118

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:410 K:318
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)

VO2 değerleri Balke formülü kullanılarak 
belirlenmiştir (Tamer, 2000).

VO2 ml / kg-dakika = 33.3 + (x - 150) . 0.178 
ml / kg-dk

Anaerobik Performans Belirleme Testleri

30 metre sprint testi: Katılımcıların 30 metre 
sprint süratinin belirlenmesinde Smart Speed 
markalı fotosel cihazı kullanılmıştır. Bu öl-
çüm spor salonunda 30 metrelik mesafe belir-
lenerek yapılmıştır. Katılımcılar başlangıç fo-
toselinin bir metre gerisinden hazır oldukları 
anda teste başlamıştır. Teste başlamadan önce 
15 dakikalık jogging ve stretching içeren bir 
ısınma yapılmıştır. Test her katılımcıya 5 da-
kikalık aralıklarla 2 kere yaptırılmış ve en iyi 
dereceleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu tes-
tin güvenilirlik katsayısı 0,74 – 0,97 olarak 
bildirilmiştir (Özkara, 2002).

Dikey sıçrama testi: Bu ölçüm düz bir du-
varda yapılmaktadır. Kişi ayakları yerden 
kalkamayacak şekilde uzanabildiği kadar 
duvara uzanır. Uzandığı bölgeden sıçrayarak 
dokunabildi ği nokta arasındaki mesafe met-
re cinsinden ölçülür. Daha sonra sporcuların 
vücut ağırlıklarından da yararlanılarak aşa-
ğıdaki formül ile anaerobik güç hesaplaması 
yapılmıştır (Salles ve diğ., 2012; Cicoğlu ve 
diğ., 1996):

 P = √4.9 X W X √D 

 P = Anaerobik Güç 

W =Vücut Ağırlığı (kg) 

D = Sıçrama Mesafesi (m) 

Esneklik testi: Katılımcıların esnekliğini be-
lirleyebilmek için kalça fleksiyonu için otur-
uzan testi literatürde belirtildiği gibi kullanıl-
mıştır (Mathews, 1978, Dikki, 1992, Tamer, 
2000, Heyward, 2006). Duvara dayalı şekilde 
duran otur-uzan sehpasının alt kısmına ayak-
kabısız olarak ayaklar dayanmıştır. Bu pozis-
yonda, katılımcılar dizleri bükmeden ileriye 
doğru uzanarak sehpanın üzerindeki cetveli 
maksimum performansla iterek en az 5 saniye 
beklemişlerdir. Esneklik sehpası üzerindeki 
cetvelde uzanılan en uzun mesafe santimetre 
cinsinden esneklik değeri olarak kaydedil-
miştir. 2 kere deneme alındıktan sonra en iyi 
sonuç değerlendirmeye alınmıştır.

İstatistiksel Analiz

Bu araştırmadan elde edilen veriler Windows 
için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak 
tanımlayıcı istatistikler ve Spearman Kore-
lasyon analizi yapılmıştır. 
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BULGULAR

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Üniversiteli Erkek ve Kadın Öğrencilerin Tanımlayıcı  
İstatistikleri

Değişkenler Erkek
N=13

Kadın
N=18

x±sd x±sd

Cooper 41,12±8,11 28,36±6,42

Esneklik 32,07±6,06 33,17±8,47

Dikey Sıçrama 37,38±7,91 27,50±4,15

30m Sürat 4,17±,20 5,27±0,37

Vücut Yağ % 16,60±5,15 23,75±5,70

Kas Kütlesi 62,18±8,11 42,05±3,89

VKİ 25,62±3,38 21,18±3,01

Sağ Kol Kas 3,88±,81 2,04±0,28

Sağ Kol Yağ 13,46±5,64 23,02±7,61

Sol Kol Kas 3,84±,82 1,98±0,28

Sol Kol Yağ 14,58±5,81 23,83±7,44

Sağ Bacak Kas 10,91±1,13 7,13±0,63

Sağ Bacak Yağ 14,40±4,46 29,27±4,72

Sol Bacak Kas 10,75±1,18 7,01±0,70

Sol Bacak Yağ 14,78±3,76 29,46±4,48

Tablo 1 incelendiğinde kadın ve erkek öğren-
cilerin Cooper testi, esneklik testi, dikey sıç-
rama testi ve vücut kompozisyonlarını içeren 
vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi,  vücut kitle in-
deksi ve vücut segmentlerine farklı bölgeler-
deki göre yağ ve kas oranları görülmektedir. 
Kadınların aerobik (Cooper) ve anaerobik 
(30 m sürat, dikey sıçrama) test sonuçları-
nın erkeklerden daha düşük olduğu, esneklik 

test sonuçlarına bakıldığında ise kadınların 
esneklik değerimin erkeklerden biraz daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Vücut yağ yüz-
desi kadınlarda daha yüksek iken kas kütle-
sinin erkeklerde yüksek olduğu görülmekte-
dir. Vücut segmentlerine göre yağ oranlarına 
bakıldığında ise yine kadınlarda daha yüksek 
olduğu, kas oranları sonuçlarında ise yine er-
keklerde daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Üniversiteli Erkek Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik 
Parametreleri Arasındaki İlişki

N=13 
Erkek

Cooper Es-
neklik

Dikey
Sıçra-
ma

Sürat Vücut 
Yağ
 %

Kas
 Kütlesi

VKİ Sağ 
Kol 
Kas

Sağ 
Kol 
Yağ

Sol 
Kol 
Kas

Sol 
Kol 
Yağ

Sağ 
Bacak
Kas

Sağ 
Bacak
Yağ

Sol 
Ba-
cak
Kas

Esneklik r -,234

p ,442

Dikey 
sıçrama

r ,512 ,058

p ,074 ,850

Sürat r -,840*** ,237 -,524

p ,000 ,437 ,066

Vücut 
yağ 
yüzdesi

r -,206 -,079 -,454 ,297

p ,501 ,798 ,119 ,325

Kas 
kütlesi

r -,388 ,157 -,631* ,642* ,036

p ,190 ,608 ,021 ,018 ,908

VKİ r -,335 ,242 -,609* ,548 ,635* ,619*

p ,263 ,426 ,027 ,053 ,020 ,024

Sağ kol 
kas

r -,452 ,391 -,504 ,674* -,110 ,924*** ,606*

p ,121 ,187 ,079 ,012 ,719 ,000 ,028

Sağ kol 
yağ

r -,077 -,030 -,119 ,124 ,834*** -,258 ,418 -,342

p ,802 ,922 ,699 ,687 ,000 ,394 ,155 ,253

Sol kol 
kas

r -,426 ,192 -,530 ,673* -,099 ,955*** ,584* ,968*** -,358

p ,146 ,530 ,062 ,012 ,747 ,000 ,036 ,000 ,230

Sol kol 
yağ

r -,091 ,074 -,133 ,118 ,869*** -,264 ,421 -,334 ,978*** -,377

p ,768 ,809 ,665 ,700 ,000 ,384 ,152 ,265 ,000 ,204

Sağ 
bacak 
kas

r -,270 ,110 -,593* ,563* ,251 ,930*** ,708** ,798** ,008 ,821** ,008

p ,372 ,719 ,033 ,045 ,409 ,000 ,007 ,001 ,979 ,001 ,979

Sağ 
bacak 
yağ

r -,404 ,094 -,587* ,528 ,639* ,451 ,876*** ,463 ,358 ,468 ,355 ,449

p ,171 ,760 ,035 ,063 ,019 ,122 ,000 ,111 ,230 ,107 ,234 ,124

Sol ba-
cak kas

r -,360 ,086 -,718** ,615* ,263 ,964*** ,717** ,835*** -,061 ,872*** -,052 ,964*** ,541

p ,226 ,781 ,006 ,025 ,384 ,000 ,006 ,000 ,844 ,000 ,865 ,000 ,056

Sol 
bacak 
yağ

r -,265 ,149 -,457 ,394 ,742** ,341 ,895*** ,343 ,512 ,325 ,531 ,435 ,953*** ,474

p ,382 ,627 ,116 ,182 ,004 ,254 ,000 ,252 ,074 ,278 ,062 ,137 ,000 ,101
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*p<0.05     ** p<0.01      *** p<0.001 

 r: Spearman’ın yorumu

(r) korelasyon katsayısı; 0.00-0.25 çok zayıf, 
0.26-0.49 zayıf, 0.50-0.69 orta, 0.70-0.89 
yüksek, 0.90-1.00 çok yüksek 

Tablo 2’de araştırmaya katılan erkek öğrenci-
lerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri 
arasındaki ilişkiye yer verilmiştir (korelas-
yon-spearman). Yapılan analiz sonucunda;

Cooper ve sürat arasında (r=-,840, p<0.001), 
negatif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Dikey sıçrama ve kas kütlesi arasında (r=-
,631, p<0.05), negatif yönlü orta düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Dikey sıçrama ve VKİ arasında (r=-,609, 
p<0.05), negatif yönlü orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki, 

Dikey sıçrama ve sağ bacak kas arasında (r=-
,593, p<0.05), negatif yönlü orta düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Dikey sıçrama ve sağ bacak yağ arasında (r=-
,587, p<0.05), negatif yönlü orta düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Dikey sıçrama ve sol bacak kas arasında (r=-
,718, p<0.01), negatif yönlü yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Sürat ve kas kütlesi arasında (r=,642, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sürat ve sağ kol kas arasında (r=,674, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sürat ve sol kol kas arasında (r=,673, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sürat ve sağ bacak kas arasında (r=,563, 
p<0.05), pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki, 

Sürat ve sol bacak kas arasında (r=,615, 
p<0.05), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve VKİ arasında (r=,635, 
p<0.05), pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı 
bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sağ kol yağ arasında (r=,834, 
p<0.001), pozitif yönlü yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sol kol yağ arasında (r=,869, 
p<0.001), pozitif yönlü yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sağ bacak yağ arasında 
(r=,639, p<0.05), pozitif yönlü orta düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sol bacak yağ arasında 
(r=,742, p<0.01), pozitif yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve VKİ arasında (r=,619, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 
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Kas kütlesi ve sağ kol kas arasında (r=,924, 
p<0.001), pozitif yönlü çok yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sol kol kas arasında (r=,955, 
p<0.001), pozitif yönlü çok yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sağ bacak kas arasında (r=,930, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sol bacak kas arasında (r=,964, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

VKİ ve sağ kol kas arasında (r=,606, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sol kol kas arasında (r=,584, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sağ bacak kas arasında (r=,708, 
p<0.01), pozitif çok yüksek düzeyde anlamlı 
bir ilişki, 

VKİ ve sağ bacak yağ arasında (r=,876, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

VKİ ve sol bacak kas arasında (r=,717, 
p<0.01), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

VKİ ve sol bacak yağ arasında (r=,895, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sağ kol kas ve sol kol kas arasında (r=,968, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol kas ve sağ bacak kas arasında (r=,798, 
p<0.01), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sağ kol kas ve sol bacak kas arasında (r=,835, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sağ kol yağ ve sol kol yağ arasında (r=,978, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sol kol kas ve sağ bacak kas arasında (r=,821, 
p<0.01), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sol kol kas ve sol bacak kas arasında (r=,872, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sağ bacak kas ve sol bacak kas arasında 
(r=,964, p<0.001), pozitif çok yüksek düzey-
de anlamlı bir ilişki, 

Sağ bacak yağ ve sol bacak yağ arasında 
(r=,953, p<0.001), pozitif çok yüksek düzey-
de anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik 
Parametreleri Arasındaki İlişki

N=18 
Kadın

Coo-
per

Esnek-
lik

Dikey 
Sıçra-
ma

 Sürat
Vücut 
Yağ
 %

Kas
Kütlesi

VKİ Sağ 
Kol 
Kas

Sağ 
Kol 
Yağ

Sol 
Kol
 Kas

Sol 
Kol 
Yağ

Sağ 
Bacak
Kas

Sağ 
Bacak
Yağ

Sol 
Bacak
Kas

Esneklik r ,002

p ,993

Dikey sıçra-
ma

r -,029 ,085

p ,908 ,737

Sürat r -,133 ,327 -,416

p ,600 ,186 ,086

Vücut yağ 
yüzdesi

r -,314 ,098 ,068 ,312

p ,205 ,698 ,787 ,208

Kas kütlesi r -,038 ,012 -,065 -,251 ,312

p ,880 ,963 ,799 ,315 ,208

VKİ r -,140 ,066 ,026 ,152 ,908* ,476*

p ,580 ,795 ,918 ,548 ,000 ,046

Sağ kol kas r -,106 -,061 -,210 -,186 ,349 ,950*** ,507*

p ,676 ,810 ,404 ,459 ,156 ,000 ,032

Sağ Kol 
Yağ

r -,207 ,251 ,301 ,299 ,804* ,073 ,738*** ,028

p ,410 ,314 ,224 ,229 ,000 ,773 ,000 ,912

Sol kol kas r -,113 -,062 -,160 -,186 ,431 ,960*** ,598** ,968*** ,150

p ,655 ,807 ,527 ,459 ,074 ,000 ,009 ,000 ,554

Sol kol yağ r -,325 ,219 ,345 ,314 ,761* -,072 ,623** -,066 ,904*** ,005

p ,188 ,382 ,160 ,204 ,000 ,776 ,006 ,796 ,000 ,984

Sağ bacak 
kas

r -,052 -,085 -,011 -,171 ,481* ,933*** ,617** ,946*** ,215 ,928*** ,135

p ,836 ,738 ,966 ,497 ,043 ,000 ,006 ,000 ,392 ,000 ,592

Sağ bacak 
yağ

r -,205 ,088 -,096 ,398 ,868* ,205 ,830*** ,189 ,678** ,317 ,578* ,298

p ,414 ,728 ,705 ,102 ,000 ,414 ,000 ,453 ,002 ,200 ,012 ,229

Sol bacak 
kas

r ,035 -,144 -,041 -,251 ,424 ,927*** ,584* ,953*** ,127 ,928*** ,034 ,967*** ,236

p ,891 ,570 ,871 ,315 ,080 ,000 ,011 ,000 ,615 ,000 ,893 ,000 ,346

Sol bacak 
yağ

r -,320 ,066 -,075 ,430 ,861*** ,077 ,774*** ,078 ,699** ,213 ,639** ,187 ,977*** ,106

p ,195 ,794 ,768 ,075 ,000 ,760 ,000 ,760 ,001 ,395 ,004 ,458 ,000 ,677
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*p<0.05     ** p<0.01      *** p<0.001 

 r: Spearman’ın yorumu

(r) korelasyon katsayısı; 0.00-0.25 çok zayıf, 
0.26-0.49 zayıf, 0.50-0.69 orta, 0.70-0.89 
yüksek, 0.90-1.00 çok yüksek 

Tablo 3’te araştırmaya katılan kadın öğrenci-
lerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametrele-
rini arasındaki ilişkiye yer verilmiştir (kore-
lasyon-spearman). Yapılan analiz sonucunda;

Vücut yağ % ve VKİ arasında (r=,908, 
p<0.001), pozitif yönlü çok yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sağ kol yağ arasında (r=,804, 
p<0.001), pozitif yönlü yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sol kol yağ arasında (r=,761, 
p<0.001), pozitif yönlü yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sağ bacak kas arasında 
(r=,481, p<0.05), pozitif yönlü zayıf düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sağ bacak yağ arasında 
(r=,868, p<0.001), pozitif yönlü yüksek dü-
zeyde anlamlı bir ilişki, 

Vücut yağ % ve sol bacak yağ arasında 
(r=,861, p<0.001), pozitif yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve VKİ arasında (r=,476, p<0.05), 
pozitif yönlü zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sağ kol kas arasında (r=,950, 
p<0.001), pozitif yönlü çok yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sol kol kas arasında (r=,960, 
p<0.001), pozitif yönlü çok yüksek düzeyde 
anlamlı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sağ bacak kas arasında (r=,933, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Kas kütlesi ve sol bacak kas arasında (r=,927, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

VKİ ve sağ kol kas arasında (r=,507, p<0.05), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sağ kol yağ arasında (r=,738, 
p<0.001), pozitif yönlü yüksek düzeyde an-
lamlı bir ilişki, 

VKİ ve sol kol kas arasında (r=,598, p<0.01), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sol kol yağ arasında (r=,623, p<0.01), 
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sağ bacak kas arasında (r=,617, 
p<0.01), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sağ bacak yağ arasında (r=,830, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 
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VKİ ve sol bacak kas arasında (r=,584, 
p<0.05), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

VKİ ve sol bacak yağ arasında (r=,774, 
p<0.001), pozitif yüksek düzeyde anlamlı bir 
ilişki, 

Sağ kol kas ve sol kol kas arasında (r=,968, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol kas ve sağ bacak kas arasında (r=,946, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol kas ve sol bacak kas arasında (r=,953, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol yağ ve sol kol yağ arasında (r=,904, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol yağ ve sağ bacak yağ arasında 
(r=,678, p<0.01), pozitif orta düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sağ kol yağ ve sol bacak yağ arasında (r=,699, 
p<0.01), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sol kol kas ve sağ bacak kas arasında (r=,928, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sol kol kas ve sol bacak kas arasında (r=,928, 
p<0.001), pozitif çok yüksek düzeyde anlam-
lı bir ilişki, 

Sol kol yağ ve sağ bacak yağ arasında (r=,578, 
p<0.05), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sol kol yağ ve sol bacak yağ arasında (r=,639, 
p<0.01), pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki, 

Sağ bacak kas ve sol bacak kas arasında 
(r=,967, p<0.001), pozitif çok yüksek düzey-
de anlamlı bir ilişki, 

Sağ bacak yağ ve sol bacak yağ arasında 
(r=,977, p<0.001), pozitif çok yüksek düzey-
de anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

SONUÇ

Yapılan bu çalışmanın bulguları incelendi-
ğinde üniversiteli kadın ve erkeklerde vücut 
kompozisyonu parametrelerine segmental 
olarak bakıldığında birçok anlamlı sonuçlara 
rastlanmıştır. Erkeklerde aerobik, anaerobik 
performans ve esneklik değerleri arasında 
pozitif ve negatif yönlü ilişkiler olduğu gö-
rülürken, kadınların aerobik, anaerobik per-
formans ve esneklik değerleri parametreleri-
nin diğer değişkenler arasında pozitif ya da 
negatif yönlü hiçbir ilişkiye rastlanamadığı 
görülmüştür. Bunun nedeninin kadınların vü-
cut yağ oranlarının daha fazla kas oranlarının 
daha düşük olmasından kaynaklandığı düşü-
nülebilir. Ayrıca beden eğitimi ve spor yükse-
kokulu öğrencilerinin aerobik kapasitelerinin 
düşük olduğu görülmüş, bunun nedeninin ise 
araştırmaya katılan öğrencilerin son sınıf öğ-
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rencileri olduğundan kaynaklanabildiği düşü-
nülmektedir.

Anaerobik veya aerobik çalışmayı kapsayan 
bütün spor branşları açısından vücuttaki yağlı 
dokuların fazla olması ve vücuttaki yağsız kas 
kütlesinin az olması performansı olumsuz et-
kileyen bir durum olarak görülmektedir (Falk 
ve Weinstein, 1996, Sternfeld, 2002).

Bu çalışmada kadınlarla erkekler arasında ae-
robik ve anaerobik performanslarına bakıldı-
ğında erkeklerin aerobik ve anaerobik kapa-
sitelerinin daha yüksek olduğu, esneklik per-
formansının ise kadınlarda biraz daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu durum zaten kadınla-
rın fiziksel ve fizyolojik yapılarının erkekler-
den farklı olmasından kaynaklanan bilinen bir 
durumdur. Erkeklerin konnektif dokularının 
kadınlara göre daha fazla olmasından dolayı 
kadınlar erkeklere göre daha esnektirler (Nal-
çakan, 2001).

Yine vücut segmentlerine göre sağ kol, sol 
kol, sağ bacak ve sol bacak kas ve yağ oran-
larına bakıldığında da tüm parametrelerde ka-
dınlarla erkekler arasında yağ ve kas oranları 
açısından belirgin farklılıklar görülmüştür.

Sternfeld ve diğerleri (2002) Amerika’da ka-
dın ve erkeklerin vücut kompozisyonlarıyla 
fiziksel performanslarının ilişkisini incelemiş-
lerdir. Katılımcıların yağsız kütle ve yağ küt-
lesi biolektrik impedans analiz cihazıyla be-
lirlenmiştir. Bu çalışmada kadınların çalışma-

mızın sonucunda olduğu gibi daha yüksek yağ 
kütlesine sahip oldukları söylenmiştir. Daha 
yüksek yağ kütlesine sahip olanların daha 
yavaş yürüme hızına sahip olmaları arasında 
yüksek ilişki olduğu, daha yüksek yağsız küt-
leye sahip olanların ise sadece yüksek kavra-
ma gücü arasında ilişki olduğu görülmüştür. 
Böylelikle bu çalışmada yağ kütlesinin fizik-
sel performans ve genel işleyişi bazı etki alan-
larında olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir.

Bale (1991) genç kadın basketbol oyuncula-
rının vücut kompozisyonlarını belirlemek ve 
basketbol performanslarıyla ilişkilerini in-
celemek amacıyla yaptığı çalışmada antro-
pometrik ölçümlerle somatotipleri ve vücut 
kompozisyonları hesaplanarak dikey sıçra-
ma, anaerobik güç, sağ ve sol kavrama güç-
leri belirlenmiştir. Vücut kompozisyonları ile 
belirlenen performans parametreleri arasında 
anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Çalışma so-
nucunda basketbolcuların vücut merkezlerinin 
alt ekstremiteye göre daha uzun olduğu, uzuv 
uzunluklarının uzun, kalça bölgesinin geniş ve 
kaslı olduğu görülmüştür. 

Literatür incelendiğinde vücut kompozisyonu 
ile anaerobik güç ve özellikle dikey sıçrama 
arasında kuvvetli korelasyon olduğunu gös-
teren çalışmalar bulunmaktadır (Ostojic ve 
diğ., 2006, Silvestre ve diğ., 2006, Almuzaini, 
2007). Araştırmamız sonucunda da erkeklerin 
dikey sıçrama ve sol bacak kas arasında yük-



127

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:410 K:318
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)

sek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görül-
müştür.

Bu çalışmaya benzer bir şekilde Karatosun 
diğerleri (1999)’un 19-25 yaş aralığına sahip 
12 erkek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 
öğrencisi ile yaptıkları çalışmada Wingate 
testi uygulanmış, anaerobik güç ve kapasi-
te ile vücut kompozisyonu arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna bakıldı-
ğında bacak kas kütlesi ile anaerobik güç ve 
kapasite sonuçları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucu 
araştırmamız sonucundaki erkeklerde dikey 
sıçrama kapasitesinin bacak kas kütlesi ile 
anlamlı bir ilişki içermesi sonucuyla benzer-
lik göstermektedir.

Ziyagil ve diğerleri (1999)’un çalışmamıza 
benzer olarak fakat farklı yaş grubunda yap-
tıkları çalışma sonucunda 6-14 yaş grubu yaş 
grubu çocuklarda yaş, cinsiyet ve spor yapma 
alışkanlığının Sürat ve anaerobik güce etkisi 
incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, skinfold ölçümleri, 
20 metre sürat koşusu, dikey sıçrama, anae-
robik güç ve 10 metre koşu süratinin yaş ve 
cinsiyete bağlı değiştiği görülmüştür. Spor 
yapma faktörü açısından ise, çocuklarda 5 
skinfold toplam değeri, 20 metre sürat koşusu 
ve bu koşunun sadece 2’nci 10 metrelik kıs-
mındaki performansı etkilediği görülmüştür. 

Markovic ve Jaric (2007) ise dikey sıçrama 
performansının vücut yapısı ve kas kuvvetiy-
le ilişkisine baktıklarında; vücut ağırlığının 
kuvvet ve anaerobik gücü olumlu etkilediği 
fakat vücut ağırlığının fazla olmasının dikey 
sıçrama yüksekliğini negatif olarak etkilediği 
sonucuna varmışlardır.

Arslan ve diğerleri (2009)’un çalışmasında 
elit kadın basketbol oyuncularında ve düzenli 
spor yapan kadınlarda vücut kompozisyonu 
ve esneklik ilişkisi incelenmiştir. Esneklik 
testi ile BIA ölçümlerinin korelasyon sonuç-
larına göre elit düzey sporcularda sağ ve sol 
bacak yağ oranları (%) başta olmak üzere, 
vücudun yağ oranı (%), yağ ağırlığı (kg), su 
oranı (%) ve beden yoğunluğu (kg/L) esnek-
lik testi değerlerini etkilediği saptanmıştır. 
Bizim çalışmamızda üniversite öğrencilerinin 
esneklik testi değerlerinin vücut kompozis-
yonu ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmüştür. Bunun nedeninin bu çalışmaya 
katılan katılımcıların elit sporcu olmamasın-
dan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Çon ve arkadaşları (2012)’nin çalışmasında 
voleybolcuların esneklik ve vücut yağ yüzde-
si değerlerinin dikey sıçrama performansına 
etkisi incelendiği çalışmada esnekliğin dikey 
sıçrama performansına olumlu katkı sağla-
dığı, buna karşın vücut yağ yüzdesi artışının 
esnekliği olumsuz yönde etkilediği söylen-
miştir.
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Aslan ve diğerleri (2011)’in çalışmasında ise 
elit altı sporcularda vücut kompozisyonu, 
anaerobik performans ve sırt kuvveti ara-
sındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan araştır-
ma sonucunda sporcuların vücut ağırlıkları, 
vücut yağ yüzdeleri, boy uzunlukları ve sırt 
kuvvetlerinin anaerobik performanslarında 
belirleyici rol aldığı tespit edilmiştir.

Barak ve diğerleri (2016)’nın çalışmasında 
ise elit altı kadın basketbol ve hentbolcular-
da vücut kompozisyonu, esneklik, anaerobik 
performans, kuvvet, denge ve alt-üst ekstre-
miteden elde edilen bazı değişkenlerin karşı-
laştırılması yapılmıştır.  Sporcuların 10m ve 
20m koşu zamanı ve hızı arasında anlamlı 
farklılık bulunmamıştır. Ancak 10-20m me-
safedeki hız değerleri incelendiğinde basket-
bolcuların hentbolculardan daha hızlı olduk-
ları görülmüştür.

Suleiman ve diğerleri (2018)’in Nijerya’daki 
ilkokullarda yaptıkları çalışmada karın kuv-
veti ile aerobik dayanıklılık ve esneklik pa-
rametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 
çalışmadaki aerobik kapasiteyi belirlemede 
bizim çalışmamızda olduğu gibi 12 dk koş-
yürü (Cooper) testi ve esneklik kapasitesini 
ölçmek için de yine çalışmamıza benzer şe-
kilde otur-uzan testleri kullanılmıştır. Çalış-
ma sonuçları incelendiğinde karın kuvveti 
ile esneklik ve aerobik dayanıklılık arasında 
önemli ölçüde farklılık olmadığı görülmüştür. 

Literatürde konuyla ilgili yapılan araştırmalar 
incelendiğinde bu araştırmanın sonuçlarıyla 
benzerlikler görülebilmektedir. Bu araştır-
manın sonucuna göre sporcularda vücut yağ 
ve kas oranlarının özellikle aerobik ve ana-
erobik performans kapasitelerini etkilediği 
söylenebilir. Ayrıca bu çalışmanın önemli bir 
özelliği olan vücut segmentlerine göre yağ ve 
kas oranlarının aerobik ve anaerobik perfor-
mansı etkilediğinden dolayı sporcuların kol 
ve bacaklarını sağ ve sol olmak üzere eşit 
olarak kas gelişimini sağlamaya çalışmaları 
ve segmental olarak yağ oranlarını eşit dü-
zeye getirmeye çalışmaları üst düzey perfor-
mans için önemli bir durumdur. Bu konuyla 
ilgili yapılacak olan gelecekteki çalışmalara 
ışık tutması amacıyla beden eğitimi ve spor 
yüksekokulu öğrencileri son sınıf öğrencileri 
üzerinde yapılmış olan bu çalışmaya benzer 
olarak sınıflar arası ve bölümler arasında kar-
şılaştırmalar yapılarak daha farklı sonuçlar 
elde edilebilir. Ayrıca farklı branşlarla uğra-
şan sporcuların vücut segmentlerine göre yağ 
ve kas oranlarının farklı performans çıktıla-
rıyla karşılaştırılmalarının yapılması önerile-
bilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today, bioelectrical impedance analysis is the most advanced and widely used 
techniques to determine body composition. BIA measurement is a more practical and inexpen-
sive method compared to other body composition measurement methods (Baumparter et.al., 
1998; Ellis et. al., 1999).  Segmental evaluation of body composition is a very important evalu-
ation in order to see the effects of exercise, disease or trauma (Hughes, 1997). Anthropometric 
properties which are closely related with the physiological activity of human organism can 
be said to be among the factors determining success in sport (Sınırkavak et al., 2004, Zorba 
& Saygın, 2009). Aerobic capacity can be defined as the capacity to deliver the oxygen to be 
used to create the necessary energy during exercise (Yıldız, 2012).  Anaerobic capacity is de-
fined as the work capacity of skeletal muscles using anaerobic energy transfer systems during 
maximal and submaximal physical activity (Jonathan, 1997). Aerobic and anaerobic capacity 
influenced by many factors as age, gender, genetic factors, physiological characteristics, level 
of training and body composition (Çağlar et al., 1997, Yıldız, 2012). Aerobic capacity and ana-
erobic capacity are important characteristics that affect performance in many sports branches. 
These features are genetically related to the level and the training of the human. These motoric 
features can be evaluated by determining body compositions and by segmental examination. In 
the light of this information, it was aimed to determine the body muscle and fat ratios of body 
and sports body students in terms of aerobic, anaerobic and resilience performances. Aim: The 
aim of this study was to determine the relationship between aerobic, anaerobic and flexbility 
properties of body fat and muscle ratios according to body segments of physical education and 
sports students. Material and method: A total of 31 students (18 female and 13 male) were 
studying at Ahi Evran University School of Physical Education and Sports participated in the 
study. The body compositions of the students were determined by bioelectric impedance (BIA) 
analysis. In order to determine aerobic capacity Cooper test, to determine the anaerobic capa-
cities of 30 meters sprint test and vertical jump test, and to determine the flexibility sit-reach 
test was used in the study. Data obtained from this study were analyzed by using SPSS 22.0 
package program for Windows and descriptive statistics and Spearman Correlation analysis 
were performed. Results: When the findings of this study were examined, it was seen that there 
were many significant results in terms of body composition parameters in university women 
and men as a segmental. When the findings were examined, a high level of negative correlation 
was found between the vertical jump and the left leg muscle (r = -, 718, p <0.01) and there was 
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a moderate positive correlation between 30m sprint and muscle mass (r = 642, p <0.05). There 
was no significant relationship was found between performance parameters and body segments 
for women. When the right arm, left arm, right leg and left leg muscle and fat ratios were exa-
mined according to body segments, there were significant differences in fat and muscle ratios 
between women and men in all parameters. Conclusion: When the researches in the literature 
are examined, similarities can be seen with the results of this research. In this study, aerobic 
and anaerobic performances of men and women were higher and aerobic and anaerobic capa-
cities were higher and flexibility performance was higher in women. This is due to the fact that 
women’s physical and physiological structures are different from men. As a result, there was 
a relationship between aerobic and anaerobic capacities of muscle masses and fat percentages 
of males according to body segments. When the findings of this study were examined, it was 
seen that there were many significant results in terms of body composition parameters in uni-
versity women and men as a segmental. There were positive and negative correlations between 
aeorobic, anaerobic performance and resilience values in males and there were no positive or 
negative correlations among the other variables. When the muscle and fat ratios were examined 
according to the body segments in women, it was possible to say that the muscle ratios were 
low and the fat ratios were high and therefore the aerobic and anaerobic capacities were low. 
In addition, body and fat segments, which is an important feature of this study because of the 
effects of fat and muscle aerobic and anaerobic performance of the athletes because of the arms 
and legs of the right and left to work equally to improve muscle development and segmental fat 
to work to bring equal levels of an important level for high performance. 
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GOALBALL SPORCULARININ MİZAH TARZLARININ FARKLI 
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Öz: Amaç: Goalball sporcuları mizah tarzlarının farklı 
değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştır-
maya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig Goalball Erkekler Müsa-
bakaları’ na katılan 58 erkek sporcu ile goalball bayanlar 
yükselme grubu müsabakalarına katılan 31 bayansporcu 
olmak üzere toplam 89 sporcu katılmıştır. Yöntem: Veri 
toplama aracı olarak orijinal ismi “HumorStlesQuestion-
naire” olan, Martin ve diğerleri (2003) tarafından geliştiri-
len ve Türkçeye uyarlamasını Yerlikaya (2003) tarafından 
yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma-
ya katılan katılımcıların görme engelli oluşundan dolayı 
anketler röportaj yöntemine benzer şekilde, anketör tara-
fından soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Verilerin de-
ğerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket program kul-
lanılmıştır. Frekans, ortalama değerlerinden ve parametrik 
testlerden faydalanılmıştır. Bulgular: “Mizah Tarzları 
Ölçeği’’ tüm puanları üzerinden yapılan MANOVA sonuç-
larına göre, kadın ve erkek goalball sporcularının mizah 
tarzları bakımından anlamlı farklılıklar gösterdiği görül-
müştür (WilksLambda (λ)=,804; F(4,84)=5,132; p<0,01). 
Bu bulgu, mizah tarzları puanlarından oluşan doğrusal 
bileşenden elde edilecek puanların cinsiyet durumuna 
bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Katılımcıların 
yaş, medenî durumu, eğitim durumu ve spor yapma süresi 
gibi diğer değişkenlerle mizah tarzları puanları arasında 
ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p<0,05). Sonuç: 
Goalball sporcularının cinsiyetleri açısından farklı mizah 
tarzına sahip oldukları, yaş, medenî durumu, eğitim düze-
yi ve spor yapma yaşının ise mizah tarzlarını etkilemediği 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Goalball, Mizah Tarzları, Görme En-
gelliler

Abstract: Objective: Goalball athletes were made to exa-
mine humor styles according to different variables. Rese-
arch 2017 Turkey 1 and 2 Goalball League Men’s Compe-
tition ‘participated in the women’s goalball with 58 male 
athletes participated in a total of 89 athletes participated 
in 31 events promotion group including bayansporc. Met-
hod: “Humor Styles Scale aracı which was developed by 
Martin et al. (2003) and adapted to Turkish by Yerlikaya 
(2003) was used as data collection tool. Due to the fact 
that the participants were visually impaired, the question-
naires were questioned by the interviewer in a similar way 
as the interview method. SPSS 21.0 statistical package 
program was used to evaluate the data. Frequency, mean 
values   and parametric tests were used. Results: According 
to MANOVA results of all scores of humor styles scale, 
male and female goalball athletes showed significant diffe-
rences in humor styles (WilksLambda (λ) =, 804; F (4,84) 
= 5,132; p <0,01). . This finding shows that the scores ob-
tained from the linear component of humor styles scores 
vary depending on the gender. There were no significant 
differences between the other variables such as age, civil 
status, education level and sporting time of the participants 
and their humor styles (p <0,05). Result: Goalball athletes 
have different humor styles in terms of gender, age, civil 
status, education level and age of sport did not affect hu-
mor styles.

Key Words: Goalball, HumorStyles, Blindness
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GİRİŞ

Engellilik, ilk yaratılıştan beri var olan fakat 
çok tanrılı dinlerce aileye ceza olsun diye ve-
rildiğine inanılan bir durumdur. Daha sonra 
engellilik, savaşlar sonucu gazilerin ve sanayi 
devrimindeki iş kazalarında sakat kalan ki-
şilerin artması ile kendine tanımlar bulmuş-
tur. Sağlık problemlerinin yanında toplumsal 
ve psikolojik olarak büyük bir sorun olduğu 
fark edilmiş ve çeşitli alanlarda çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Engelli bireylerde, 
nesneleri çabuk kavrayamama, hareketlerde 
gecikmeler, nesne kontrollerindeki zayıflık-
lar, onların sağlıklı bireylerden geride kal-
malarına sebep olmaktadır (Cornell ve diğ., 
2006: 471).Görme engelli, görme uzvunda 
tam veya kısmikaybı olan, renk körlüğü (ta-
vukkarası) hastalığı olan ve göz protezleri 
kullanan kişilerdir (Yıldız ve diğ.,2017: 62-
64). Görememe hareketsizliğe, çevreyle bağ-
lantının kopmasına, insanlardan uzaklaşmaya 
ve toplumsal düzene adapte olamamaya se-
bep olmaktadır. İş yapamaz gözüyle bakılan 
görme engelliler birçok engel grubundakiler 
gibi çevresel, sosyal, fiziksel ve ailede olum-
suz durumlarla karşılaşmakta ve hayata karşı 
umutsuz olmaktadır (Çarkçı, 2011: 47). Spor, 
birçok psikolojik ve sosyal alanda destek sağ-
larken, sağlıklı ve fiziksel olarak aktif birey-
ler yetiştirilmesi için de oldukça önemlidir. 
Engelli bireylerin spor yapması; fiziksel geli-
şimi, günlük hayatlarında üretici ve bağımsız 

olmaları, rehabilitasyon etkisi, arkadaş orta-
mı oluşturmaları ve sosyalleşip çevrelerinden 
psikolojik destek almaları açısından oldukça 
önem arz etmektedir (Yetim, 2014: 22-24). 
Görme engelli bireylerin spor yapması bu 
gibi olumlu etkilerinin yanı sıra benlik say-
gısı ve özgüven kazanmaları içinde ehemmi-
yetlidir. Goalball tarihi, II. Dünya Savaşı’na 
kadar uzanmaktadır. Savaşta görme uzvunu 
kaybeden Alman askerlerini rehabilite etmek 
amacıyla geliştirilmiş bir oyundur (Ayça, 
2013: 1). Görme engellilerin sporu olan goal-
ball, 1976 yılında Kanada, Toronto’ da para-
limpik oyunlarda dünyaya tanıtılmıştır. Oyun, 
üçer kişilik iki takımla ve her takımın en fazla 
üçer yedek oyuncusunun hazır olduğu, görme 
derecelerini eşitleyen ışık geçirmez göz bant-
ları (blackout) takılarak, zilli topla (bellball) 
oynanan ve topu karşı tarafın kalesine atma 
amacı güden eğlenceli bir spordur (Çalışkan, 
2004: 20). Görme engellilerin ve paralimpik 
oyunların en gözde sporu olmuştur. 

Görme engelli bireylerin diğer engelli grup-
larına nispeten daha eğlenceli ve mizah kabi-
liyetlerinin yüksek olduğu söylenir. Mizahın 
birçok tanımı bulunmaktadır. Fakat birçok 
araştırmacı tarafından ortak tanım olarak, 
gülmenin sanatlı şeklinin mizah olduğu sonu-
cuna varmışlardır (Teker ve diğerleri, 2018: 
523). Fakat genel olarak başkalarını güldür-
me amacıyla insanların komik olarak algıla-
nan söylemleri, hareketleri ve eğilimlerini 
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barındıran her şey mizah olarak kabul edilir. 
İnsanlık tarihi kadar eski olan mizah, insan 
psikolojisini doğrudan etkileyen bir durum-
dur. Olumlu ve olumsuz söylenemeyen veya 
söylendiğinde kötü sonuçlar doğuracak tüm 
düşünceler mizah yoluyla kolayca dile geti-
rilebildiği için insanların sık başvurduğu bir 
yoldur (Çakmak ve Baş, 2016: 117). 

AMAÇ

Engelli bireylerin eğlenmek ve hayatın zor-
luklarına gülüp geçmeleri için mizahın ayrı 
bir yeri olduğu düşünülmektedir. Çalışmamı-
zın amacı: goalball sporcularının mizah tarz-
larını farklı değişkenlere göre incelemektir.

İÇERİK

Çalışmamız: Engelli bireyler için sporun, fiz-
yolojik ve psikolojik önemini vurgulanmak-
tadır. Görme engelli sporu olan goalball hak-
kında bilgi vererek, goalball oynayan görme 
engelli bireylerin hayatlarında mizahın yeri 
ve cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, spor 
yapma yaşı değişkenlerine göre inceleyerek 
bazı önerilerde bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu araştırma, goalball oynayan görme engel-
li sporcuların mizah tarzlarını; cinsiyet, yaş, 
medenî durum, eğitim düzeyi ve spor yapma 
yaşı değişkenlerine göre incelemek amacıy-
la betimsel yöntem kullanılarak yapılmış bir 
araştırmadır.

Kişisel Bilgi Formu: Bu formda örneklemi 
oluşturan görme engelliler hakkında cinsiyet, 
yaş, spor geçmişi, medenî ve eğitim durumla-
rı gibi demografik özelliklere ilişkin bilgiler 
yer almıştır. 

Mizah Tarzları Ölçeği (MTÖ): Orijinal ismi 
“ Humor Stles Questionnaire” olan, Martin ve 
diğerleri (2003) tarafından geliştirilen mizah 
tarzları ölçeğini, araştırmacı Yerlikaya (2003) 
Türkçeye uyarlamıştır. Ölçekte ikisi uyumlu, 
ikisi uyumsuz olmak üzere dört farklı mizah 
tarzını ölçmeyi hedefleyen dört alt ölçek bu-
lunmaktadır. Bu alt ölçekler; Katılımcı Mizah, 
Kendini Geliştirici Mizah, Saldırgan Mizah 
ve Kendini Yıkıcı Mizah olarak adlandırıl-
mıştır. ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ ile ‘Tama-
mıyla Katılıyorum’ arasında değişen yedili 
likert tipi bir derecelendirmenin kullanıldığı 
alt ölçeklerin her biri sekizer maddeden oluş-
makta ve ölçekte ters yönde puanlanan on 
bir madde bulunmaktadır. Böylece her bir alt 
ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek 
puanlar 7 ile 56 arasında değişmektedir. Alt 
ölçeklerden alınan puanların yüksekliği ilgili 
mizah tarzının kullanım sıklığına işaret et-
mektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalış-
masında her bir alt ölçeğe ilişkin elde edilen 
cronbach alfa iç tutarlık katsayıları; katılım-
cı mizah için, 0.74, kendini geliştirici mizah 
için, 0.78, saldırgan mizah için 0.69 ve ken-
dini yıkıcı mizah için 0.67 olarak hesaplan-
mıştır. Alt ölçeklerin zamana karşı güvenirlik 
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katsayılarının ise sırasıyla; 0.88, 0.82, 0.85, 
0.85 olduğu görülmüştür (Yerlikaya, 2003). 
Yerlikaya (2007) tarafından lise öğrencileri 
üzerinde yürütülen bir başka çalışmada da alt 
ölçeklere ilişkin cronbach alfa katsayılarının 
0.63 ila 0.75 arasında değiştiği görülmüştür. 
Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler 
üzerinde ölçeğin iç tutarlık katsayıları yeni-
den hesaplanmış ve alt ölçekler için sırasıyla 
0.78, 0.83, 0.64 ve 0.65 düzeyinde cronbach 
alfa katsayıları elde edilmiştir.

Verilerin Toplanması: Araştırmaya katılan 
sporcular görme engelli olduğu için anket-
ler röportaj yöntemine benzer şekilde, anke-
tör tarafından soru cevap olarak yapılmıştır. 
Katılımcıların gönüllü olarak çalışmada yer 
alması istenmiş, herhangi bir zorlamada bu-
lunulmamıştır. Ölçek, katılımcıların bazen 
birebir bazen de gruplar hâlinde sessiz bir 
ortamda doldurulmuştur. Görme engelli katı-
lımcıların, anlamadığı noktalarda veya tekrar 
okunması istendiğinde defalarca okuyarak 
katılımcının iyice anlaması ve anketörden 
etkilenmeden sorulara cevap vermesi sağlan-
maya çalışılmıştır. Müsabaka süresince he-
deflenen kitleye ulaşmak adına katılımcıların 
kaldığı tüm konaklama yerlerine ulaşılmış ve 
gönüllü olan her katılımcıya anket uygulan-
mıştır.  Ölçeğin katılımcılar tarafından dol-
durulma süresi değişkenlik göstermekte olup 
yaklaşık 40 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi: Verilerin değerlendiril-
mesinde SPSS 21.0 istatistik paket program 
kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerle-
rinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçla-
rının normal dağılım gösterip göstermediğini 
test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık kat-
sayılarına bakılmış ve katsayıların +1 ile -1 
arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşıl-
mıştır (Karaatlı, 2006). Bu yüzden paramet-
rik testlerden faydalanılmıştır. Mizah tarzları 
ölçeğinin tüm puanları üzerinde MANOVA 
kullanılmıştır. 

ARAŞTIRMA KISITLAMALARI

Çalışmamıza: Antalya ilinin Manavgat ilçe-
sinde gerçekleşen 8-12 Aralık 2017 Türkiye 
1 ve 2. Lig Goalball Erkekler Müsabakalarına 
katılan 58 erkek sporcu ve 20-24 Aralık 2017 
Goalball Bayanlar Yükselme Grubu müsaba-
kalarına katılan 31 bayan sporcu olmak üzere 
toplam 89 görme engelli sporcu katılmıştır.

ARAŞTIRMA PROBLEMİ

Goalball sporcularının, farklı değişkenler açı-
sından mizah tarzları arasında fark var mıdır?

ARAŞTIRMA ALT PROBLEMLERİ

Goalball sporcularının, cinsiyetleri açısından 
mizah tarzları arasında fark var mıdır?

Goalball sporcularının, yaş açısından mizah 
tarzları arasında fark var mıdır?
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Goalball sporcularının, medeni durumu açı-
sından mizah tarzları arasında fark var mıdır?

Goalball sporcularının, eğitim düzeyi açısın-
dan mizah tarzları arasında fark var mıdır?

Goalball sporcularının, spor yapma yaşı açı-
sından mizah tarzları arasında fark var mıdır?

ARAŞTIRMA HİPOTEZİ

Spor yapan görme engellilerin mizah tarzları 
ile farklı değişkenler arasında anlamlı farklı-
lık vardır? 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Goalball oynayan görme engelli çocuklar 
üzerinde yapılan bir araştırma, kaygı seviye-
lerini düşürmede sporun etkisi tespit edilmiş 

ve sporun görme engelli bireyler üzerindeki 
etkileri anlatılmıştır (Çalışkan ve diğ., 2004: 
22). Aynı zamanda psikolojik etkilerinin yanı 
sıra başka bir çalışmada engelli çocuklarda 
motor becerilerini artırmak için goalballun 
etkili seçenek olduğu tespit edilmiştir (Çolak 
ve diğ., 2004: 249; Nazarudin ve diğ., 2013: 
37).

SONUÇLAR

Çalışmamıza Antalya ilinin Manavgat ilçe-
sinde gerçekleşen Türkiye 1 ve 2. Lig Go-
alball Erkekler Müsabakalarına katılan 58 
erkek sporcu ve Goalball Bayanlar Yüksel-
me Grubu müsabakalarına katılan 31 bayan 
sporcu olmak üzere toplam 89 görme engelli 
sporcu katılmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Değişken Cinsiyet n X S sd F p

Katılımcı Mizah Kadın 31 4,5726 0,97135 1-87 8,726 0,004

Erkek 58 3,8793 1,09624

Kendini Yıkıcı Mizah Kadın 31 4,0484 1,32581 1-87 0,468 0,496

Erkek 58 3,8592 1,19649

Saldırgan Mizah Kadın 31 4,638 0,93622 1-87 9,319 0,003

Erkek 58 3,8985 1,16111

Kendini Geliştirici 
Mizah

Kadın 31 4,5627 1,19909 1-87 0,375 0,542

Erkek 58 4,3946 1,25124

Mizah Tarzları Ölçeğinin alt boyutları üzerin-
de yapılan MANOVA sonuçları; cinsiyetleri-
ne göre katılımcıların mizah tarzları ölçeğinin 
alt boyutları bakımından anlamlı farklılık gös-

terdiğini ortaya koymaktadır (WilksLambda 
(λ)=,804; F(4,84)=5,132; p<0,01). Bu bulgu 
alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bile-
şenden elde edilecek puanların cinsiyet duru-
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muna bağlı olarak değiştiğini gösterir. Buna 
göre katılımcı mizah ve saldırgan mizah alt 
boyutunda anlamlı farklılıklar ortaya çıkar-

ken; kendini yıkıcı mizah ve kendini gelişti-
rici mizah alt boyutunda herhangi bir anlamlı 
farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Değişken Yaş n X S sd F p

Katılımcı Mizah <19 24 3,9583 1,07886 1-86 0,8 0,453

20-25 35 4,3 0,9448

26> 30 4,0417 1,27911

Kendini Yıkıcı Mizah <19 24 3,7083 1,12315 1-86 0,543 0,583

20-25 35 3,9619 1,2248

26> 30 4,0556 1,35636

Saldırgan Mizah <19 24 3,8472 1,14011 1-86 1,347 0,265

20-25 35 4,3365 0,92118

26> 30 4,1926 1,33873

Kendini Geliştirici Mizah <19 24 4,0139 1,0342 1-86 2,265 0,11

20-25 35 4,6794 1,0959

26> 30 4,5407 1,44863

Mizah Tarzları Ölçeğinin alt boyutları üze-
rinde yapılan MANOVA sonuçları; yaşlarına 
göre katılımcıların mizah tarzları ölçeğinin 
alt boyutları bakımından anlamlı farklılık 
göstermediğini ortaya koymaktadır (Wilk-

sLambda (λ)=,909; F(4,84)=1,011; p<0,430). 
Buna göre katılımcı mizah, kendini yıkıcı 
mizah, saldırgan mizah ve kendini geliştiri-
ci mizah alt boyutunda herhangi bir anlamlı 
farklılık ortaya çıkmamıştır.
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Tablo 3. Katılımcıların Medenî Durumlarına Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Değişken Medenî Durum n X S sd F p

Katılımcı Mizah Evli 17 4,1176 1,12801 1-87 0 0,99

Bekar 72 4,1215 1,10157

Kendini Yıkıcı Mizah Evli 17 4 1,29099 1-87 0,076 0,783

Bekar 72 3,9074 1,23489

Saldırgan Mizah Evli 17 4,1961 1,20475 1-87 0,026 0,873

Bekar 72 4,1466 1,13171

Kendini Geliştirici 
Mizah

Evli 17 4,7582 1,36096 1-87 1,298 0,258

Bekar 72 4,3812 1,19479

Mizah Tarzları Ölçeğinin alt boyutları üze-
rinde yapılan MANOVA sonuçları; medenî 
durumlarına göre katılımcıların mizah 
tarzları ölçeğinin alt boyutları bakımın-
dan anlamlı farklılık göstermediğini orta-
ya koymaktadır (WilksLambda (λ)=,973; 

F(4,84)=,578;p<0,679). Buna göre katılımcı 
mizah, kendini yıkıcı mizah, saldırgan mizah 
ve kendini geliştirici mizah alt boyutunda 
herhangi bir anlamlı farklılık ortaya çıkma-
mıştır.
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Tablo 4. Katılımcıların Spor Yapma Süresine Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Değişken Spor Yapma 
Süresi

n X S sd F p

Katılımcı Mizah 1-3 yıl 14 4 1,1234 1-83 1,297 0,273

4-6 yıl 26 4,2837 1,03776

7-9 yıl 22 4,0341 1,25841

10-12 yıl 13 4,5865 1,04006

13-15 yıl 8 3,8281 0,97956

16 yıl ve üstü 6 3,3958 0,70895

Kendini Yıkıcı Mizah 1-3 yıl 14 3,6905 1,2016 1-83 1,101 0,366

4-6 yıl 26 4,1026 1,05838

7-9 yıl 22 3,7879 1,41905

10-12 yıl 13 4,4359 1,35493

13-15 yıl 8 3,3125 1,16305

16 yıl ve üstü 6 3,9167 1,10428

Saldırgan Mizah 1-3 yıl 14 4 1,18714 1-83 0,974 0,439

4-6 yıl 26 4,4145 1,01376

7-9 yıl 22 3,9444 1,30515

10-12 yıl 13 4,3761 1,05267

13-15 yıl 8 3,625 1,10464

16 yıl ve üstü 6 4,4074 1,11702

Kendini Geliştirici Mizah 1-3 yıl 14 4,6587 1,41989 1-83 0,906 0,481

4-6 yıl 26 4,4786 1,17663

7-9 yıl 22 4,2828 1,26162

10-12 yıl 13 4,9316 1,08823

13-15 yıl 8 3,9583 1,059

16 yıl ve üstü 6 4,1111 1,39665

Mizah Tarzları Ölçeğinin alt boyutları üzerin-
de yapılan MANOVA sonuçları; spor yapma 
sürelerine göre katılımcıların mizah tarzları 

ölçeğinin alt boyutları bakımından anlamlı 
farklılık göstermediğini ortaya koymakta-
dır (WilksLambda (λ)=,766; F(4,84)=1,015; 
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p<0,334). Buna göre katılımcı mizah, kendi-
ni yıkıcı mizah, saldırgan mizah ve kendini 

geliştirici mizah alt boyutunda herhangi bir 
anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Değişken Eğitim n X S sd F p

Katılımcı Mizah Ortaokul 10 4,4 1,07819 1-86 0,471 0,626

Lise 40 4,1437 1,17245

Üniversite 39 4,0256 1,04235

Kendini Yıkıcı Mizah Ortaokul 10 3,85 1,43684 1-86 0,1 0,905

Lise 40 3,8792 1,27991

Üniversite 39 3,9915 1,17288

Saldırgan Mizah Ortaokul 10 4,4667 0,89779 1-86 0,905 0,408

Lise 40 3,9917 1,32867

Üniversite 39 4,245 0,96971

Kendini Geliştirici 
Mizah

Ortaokul 10 4,6333 1,08114 1-86 0,788 0,458

Lise 40 4,2722 1,32068

Üniversite 39 4,5926 1,16989

Mizah Tarzları Ölçeğinin alt boyutları üzerin-
de yapılan MANOVA sonuçları; eğitim du-
rumlarına göre katılımcıların mizah tarzları 
ölçeğinin alt boyutları bakımından anlamlı 
farklılık göstermediğini ortaya koymakta-
dır (WilksLambda (λ)=,902; F(4,84)=1,095; 
p<0,369). Buna göre katılımcı mizah, kendi-
ni yıkıcı mizah, saldırgan mizah ve kendini 
geliştirici mizah alt boyutunda herhangi bir 
anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. 

TARTIŞMA 

Bu araştırma, goalball oynayan görme engel-
li sporcuların mizah tarzlarını; cinsiyet,  yaş, 

spor yapma süresi, medenî durumu ve eğitim 
seviyesideğişkenlerine göre incelemek ama-
cıyla betimsel yöntem kullanılarak yapılmış 
bir araştırmadır. Yapılan istatistiksel analiz-
lere göre katılımcıların cinsiyet durumlarına 
göre mizah tarzları arasında anlamlı farklılık-
lar gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 1). Yapı-
lan çalışmalarda, cinsiyet ile mizah tarzların-
da arasında manidar bir fark saptanmıştır ve 
çalışmamızı destekler niteliktedir (Çakmak 
ve Baş, 2016: 130; İlhan, 2005: 75; Altınkurt 
ve Yılmaz 2011: 5). Mizah tarzına dair yapı-
lan çalışmalarda, cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir farklılığın olmadığını göstererek 
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çalışmamıza ters düşmektedir (Tümkaya, 
2006: 205; Yerlikaya, 2009: 10; Yirci ve diğ., 
2016: 3492; Chen ve Martin, 2007: 231). 
Aynı zamanda görme engelli öğrencilere ya-
pılan bir araştırmada kadınların sürekli öfke 
düzeylerinin erkek görme engelli öğrencile-
re göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(Karaca ve Şahin, 2011: 178). Görme engelli 
bireylerin cinsiyet değişkeni açısından olum-
lu ve olumsuz duyguları arasında fark olabi-
leceği söylenebilir.

Katılımcıların yaşlarına göre mizah tarzla-
rı arasında anlamlı farklılıklar göstermediği 
tespit edilmiştir (Tablo 2). Yapılan çalışmala-
rında yaş değişkenine göre mizah tarzlarında 
anlamlı farklılık göstermediğini tespit ederek 
çalışmamızı destekler niteliktedir (Uyanık 
ve diğerleri, 2015: 428; Avşar, 2008: 132; 
Çakmak ve Baş, 2016: 131; Küçükbayındır, 
2003: 97; Çetinkaya ve Şener, 2016: 219).
Katılımcılarınmedenî durumlarına (Tablo 3)
ve spor yapma sürelerine göre mizah tarzları 
arasında anlamlı farklılıklar göstermediği tes-
pit edilmiştir (Tablo 4).Yapılan literatür çalış-
masında mizah tarzlarının medenî durum ve 
spor yapma sürelerine göre gerekli bulguların 
olmayışı, bu konuda net bir yorum yapmayı 
güçleştirmektedir.

Katılımcıların eğitim durumlarına göre mi-
zah tarzları arasında anlamlı farklılıklar 
göstermediği tespit edilmiştir (Tablo 5). 
Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine 

göre mizah tarzlarında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır(Sümer, 2008: 75).Başka bir 
mizah tarzları çalışmasında eğitim durum-
larına göre anlamlı bir farklılık bulamamış 
ve çalışmamızı destekler niteliktedir (Bal-
ta, 2016: 1275).Çalışma sonuçlarımıza göre 
spor yapma yaşı ile mizah tarzları arasında 
anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Yapılan 
bir çalışmada spor yapmayan üniversite öğ-
rencilerinin sürekli öfke, dışa vurulan öfke ve 
içte tutulan öfke puanları spor yapanlara göre 
istatistiksel anlamda düşük bulunmuştur (Se-
zan, 2016: 70).

Yapılan literatür çalışmaları ve tartışma bö-
lümündeki araştırmaların çoğu, sporcular ve 
görme engelli bireyler üzerinde yapılmadığı 
için karşılaştırmalar buna göre değerlendi-
rilmelidir. Engelli bireyler üzerinde mizah 
tarzlarıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlan-
mamıştır. Bu sebeple araştırmaların, sonuçla-
rımızı desteklediğini veya sonuçlarımıza ters 
düştüğünü söylemek son derece yanlış olur.

SONUÇ 

Goalball sporcularının cinsiyetleri açısından 
farklı mizah tarzına sahip oldukları, yaş, spor 
yapma süresi, medenî ve eğitim durumunun 
ise mizah tarzlarını etkilemediği görülmek-
tedir. Aynı zamanda görme engelli bireyler 
üzerinde yapılan ilk mizah tarzları çalışması 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle lite-
ratürü zenginleştireceği, bu tarz çalışmaların 
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farklı engelli gruplarına ve branşlarına uygu-
lanmasının literatüre katkıda bulunacağı dü-
şünülmektedir.
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psikolojik çalışmalar yok denecek kadar az-
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Görme engellilerin yapabildiği, federasyona 
bağlı sekiz spor branşı mevcuttur. Farklı spor 
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: Depending on the federation of visually impaired people; athletics, football, futsal 
(B2-B3), goalball, weightlifting, judo, chess, swimming branches are available. Goalball sport, 
one of these branches and played in Paralympic games, is a game that was found in 1946 by 
the Austrians to rehabilitate war veterans who lost their eyes in the war. As it is known, the 
inability to see causes immobility, not being able to recognize the environment and all of them 
to be away from people and not to adapt. For this reason, the goalball is an effective option for 
visually impaired individuals to improve their motor skills. The aim of this study is to inves-
tigate the humor styles of Goalball athletes according to different variables. Research 2017 
Turkey 1 and 2 Goalball League Men’s Competition ‘participated in the women’s goalball 
with 58 male athletes participated in a total of 89 athletes and 31 female athletes participating 
in events promotion group. Method: “The Humor Style Scale” developed by Martin et al. 
(2003) was adapted to the researcher Yerlikaya (2003). There are four sub-scales which aim 
to measure four different humor styles, two of which are coherent and two are incompatible. 
These subscales; Participant is named as Humor, Self-Developing Humor, Aggressive Humor 
and Self-Disruptive Humor. Due to the fact that the participants were visually impaired, the 
questionnaires were questioned by the interviewer in a similar way as the interview method. 
SPSS 21.0 statistical package program was used to evaluate the data. Frequency and average 
values are used. In order to test whether the data collection tools show normal distribution, 
the skewness and skewness coefficients were examined and it was found that the coefficients 
varied between +1 and -1 (Karaatli, 2006). Therefore, parametric tests were used. Results: 
MANOVA results on the sub-dimensions of the Humor Styles Scale; According to their gender, 
it was found that there was a significant difference between the participants’ humor styles scale 
(Wilks Lambda (λ) =, 804; F (4,84) = 5,132; p <0,01). This finding indicates that the scores 
to be obtained from the linear component consisting of sub-dimension scores vary depending 
on gender. Meaningful differences were observed in participant humor and aggressive humor 
sub-dimension; There were no significant differences in the sub-dimension of self-destructive 
humor and self-enhancing humor. This finding shows that the scores obtained from the linear 
component of humor styles scores vary depending on the gender. There were no significant dif-
ferences between the other variables such as age, civil status, education level and sporting time 
of the participants and their humor styles (p <0,05). Conclusion: This finding shows that the 
scores obtained from the linear component of humor styles scores vary depending on the gen-
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der. There were no significant differences between the other variables such as age, civil status, 
educational status and sporting time of the participants. It is also estimated that this study was 
the first study of humor styles on visually impaired individuals. Therefore, it is thought that the 
literature will be enriched and the application of such studies to different disability groups and 
branches will contribute to the literature.
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YERLİ VE MÜLTECİ SPORCULARIN SPOR BRANŞI TERCİHLERİNİN 
İNCELENMESİ (1)

AN EXAMINATION OF SPORTS BRANCH PREFERENCES OF NATIVE 
AND REFUGEE ATHLETES

Sabriye ERCAN
 Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Department of Sports Medicine,  

Gaziantep / Turkey
Orcid ID: 0000-0001-9500-698X 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, yerli ve mülteci sporcula-
rın; spora katılım özelliklerinin, spor branşı tercihlerinin in-
celenmesi ve mültecilerin spora katılımları ile ilgili öneriler 
sunulmasıdır. Yöntem: Spor Hekimliği Polikliniği’ne spora 
katılım muayenesi için başvurmuş kişilerin arşiv kayıtları 
değerlendirmeye alınmıştır. Yerli ve mülteci sporcuların 
demografik özellikleri, spor branşı tercihleri, antrenman 
ayrıntıları ve sigara kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. 
Sporcuların spor branşı tercihleri alt gruplara ayrılmıştır. Bul-
gular: Çalışmaya, ortalama yaşı 15.45 yıl olan toplam 1627 
sporcu (yerli sporcu, %96.4; mülteci sporcu, %3.6) dahil edil-
miştir. Gruplar arasında; yaş, boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle 
indeksi bakımından anlamlı fark saptanmamıştır (p ˃0.05). 
Tüm katılımcıların %70.9 (n=1153)’u erkektir. Mülteci kadın-
ların spora katılımları düşük bulunmuştur (p=0.003). Sigara 
kullanımı varlığı (p=0.2) ve süresi (p=0.6) açısından gruplar 
arasında fark saptanmamıştır (p ˃0.05). Yerli sporcuların spor 
yılı, mültecilere göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.002). 
Yıllık antrenman süresi ise mülteci sporcularda anlamlı yük-
sektir (p=0.001). Mülteci sporcular, yüksek statik-düşük dina-
mik komponent içeren branşları, bireysel sporları ve en çok da 
savunma sporlarını tercih etmiştir (p˂0.05). Paralimpik spor-
cular içinde mülteci olan yoktur. Sonuç: Mültecilerin, ülke-
mizde yaşadıkları sorunları daha kolay aşabilmeleri için spora 
katılımlarının arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Spor, Mülteci, Suriye iç Savaşı

Abstract: Aim: The aim of the study is to examine native 
and refugee athletes’ features of participation in sports and 
their sports branch preferences. Methods: Archival records 
of Sports Medicine were evaluated. Demographic features, 
sports preferences, training details and cigarette use habits of 
native and refugee athletes were examined. Athletes’ sports 
branch preferences were divided into sub-groups. Results: 
1627 athletes (native, 96.4%; refugee, 3.6%), whose average 
was 15.45 years, were included in the study. No significant dif-
ference was determined in age, height, body weight and body 
mass index between groups (p˃ 0.05). 70.9% of all the partici-
pants were men. Participation of refugee women in sports was 
found low (p= 0.003). No difference was determined between 
the groups in terms of presence (p= 0.2) and period (p= 0.6) of 
cigarette use (p˃0.05). Sport year of native athletes was found 
higher than that of refugees (p= 0.002). Annual training period 
was high in refugee athletes (p= 0.001). Refugee athletes pre-
ferred the branches involving high static-low dynamic compo-
nent, the individual sports and mostly the defense sports (p˂ 
0.05). Conclusion: We consider that it is necessary to encour-
age refugees towards sports to help them to more easily over-
come the problems they encounter in our country.

Key Words: Sports, Refugee, Syrian Civil War
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INTRODUCTION

Migration is a situation which causes fun-
damental changes in lives of individuals 
(Özden, 2013). Due to civil war in Syria, 
one of the neighboring countries of Turkey, 
many people made an asylum request from 
countries, which border Syria, such as Tur-
key, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt (Aksu, 
2018: 1153-77; Yıldız and Uzgören, 2016: 
195-211). Turkey is the country, which hous-
es the most Syrian refugees in the world due 
to its generous open door policies (Yıldız and 
Uzgören, 2016: 195-211; İçduygu, 2015). By 
2018, it is known that the number of Syrian 
guests, who have migrated to our country, has 
exceeded 3.5 millions (Aksu, 2018: 1153-77). 
According to the last formal report published, 
the number of Syrian immigrants known to 
be registered in the province Gaziantep com-
prises 16.11% of urban population (2016 Tür-
kiye göç raporu, 2017). After the migration 
occurred, a good deal of support was given to 
adapt refugees to life in Turkey and for them 
to live in better conditions (İçduygu, 2015). 
Especially in tent cities established in cities 
near Syrian border, sheltering, food, health 
and educational needs of refugees are met 
(Karkin and Yazici, 2015:201-13). However, 
many refugees do not stay in tent cities but are 
trying to continue their lives in city centers 
although their basic needs are met by the state 
(Özden, 2013; Karkin and Yazici, 2015:201-

13). Many studies show that refugees have 
to overcome more socio-economic problems 
than citizens of the country to which they 
have migrated (Labree, et al., 2015; North-
cote and Casimiro, 2009:173-85; O’Driscoll, 
et al., 2014:515-30). On the other hand, it is 
obvious that changes have occurred in ar-
eas, such as tourism, economy, the number 
of houses need, labor force market, national 
security and public order, the opportunity of 
benefiting from health system, in lives of lo-
cal community in the regions where heavy 
migration happened (Aksu, 2018: 1153-77). 
It demands time and effort that refugee indi-
viduals obliged to migrate for social or politi-
cal reasons to adapt themselves to the country 
to which they have migrated and local people 
accept refugees. Social policies planned and 
structured to properly manage the mentioned 
process are needed (Yıldız and Uzgören, 
2016: 195-211).

Sports activities are utilized for refugees to 
adapt themselves to the country to which they 
migrate, improve their language skills and 
be rehabilitated. Rehabilitation of refugees is 
aimed by incentive to participation in sports 
(Olliff, 2008:52; Ley, et al., 2018:491-507). 

Branch of sports preference is known to dif-
fer by variables, such as gender, age, socio-
economic condition (Deaner, et al., 2016: 
73; Kaplan and Akkaya, 2013:143-58; Saint 
Onge and Krueger, 2011:197–211). In the 
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light of this information, it is considered that 
branch of sports preferences and features of 
participation in sports of native athletes and 
refugee athletes in our country can differ. 
In the literature review, no study, in which 
sports preferences of refugees in our country 
were researched, was encountered. The pres-
ent study is intended to affirm the hypothesis 
that features of participation in sports and 
branch of sports preferences differ and to put 
forward suggestions related to participation 
of refugees in sports.

METHODS 

3150 applications made to Sports Medicine 
Polyclinic between the dates May 2017- 
April 2018 were examined. Among those 
applications, archival records of individuals, 
who applied for examination for participation 
in sports, were evaluated.

Athletes who did not have polyclinic record 
opened voluntarily by Sports Medicine Poly-
clinic and applied to other clinics were not in-
cluded in the study. The ones, who are foreign 
but acquired citizenship of the Republic of 
Turkey, have citizenship from two different 

countries and applied to polyclinic for sport 
injury, were excluded from the study. Except 
the ones with exclusion criteria, the other ap-
plications for examination for participation in 
sports were included into the study.

Of all the athletes, age, height, body weight, 
branch of sports to join, sports participation/
starting period (year), weekly training period 
(hour), annual training period (month) and 
cigarette use habits were recorded by sports 
medicine expert to digital file. Athletes in-
cluded in the study were divided into two 
groups: the Turkish citizen native athletes 
and refugee athletes for whom record was 
opened as ‘Syrian guest patient’.

Branch of sports preferences of athletes were 
divided into sub-groups by; 

•	 Individual or team sport (Eime, et al., 
2013:98), 

•	 Contact, low-level contact or non-contact 
branch of sports (Rice, 2008:841-8), 

•	 Static-dynamic component properties of 
branch of sports (Figure 1), (Levine, et 
al., 2015:2350-5).
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Curling etc.
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Baseball/ softball, Table 
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Racquetball/ Squash, Running 
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(50-75 %)

c. High
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Dynamic Component

Figure 1. Classification of Sports*

*Levine, et al., 2015:2350-5.

The present study was approved by Ga-
ziantep University Clinical Studies Ethics 
Committee (Date: 27.06.2018, Decree No: 

2018/147). The necessary permissions for 
the present study were received from the 
Republic of Turkey Ministry of Interior Di-
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rectorate General of Immigration Authority 
(Date: 22.05.2018, No: 62103649-604.02.02-
23684) and the Republic of Turkey Ministry 
of Health Provincial Directorate of Health 
(Date and No:01.08.2018/10).

Statistical Analysis

The normality of distribution of continuous 
variables was tested by Shaphiro Wilk test. 
Mann Whitney U test was used to compare 2 
independent group for non-normal data. Chi-
square test was applied to investigate rela-
tionship between 2 categorical variables. Sta-
tistical analysis was performed with SPSS for 
Windows version 24.0 and a p value < 0.05 
was accepted as statistically significant. 

RESULTS 

Total 1627 athletes (native athlete, n= 1568, 
96.4%; refugee athlete, n= 59, 3.6%) were 
included in the study. 70,9% (n= 1153) of 

all the participants were men and 29.1% (n= 
474) of them were women. In native athletes, 
men made application (examination for par-
ticipation in sports) in the rate of 70.2% (n= 
1101) and women made application in the 
rate of 29.8% (n= 467); in refugee athletes, 
men made application in the rate of 88.1% 
(n= 52) and women made application in the 
rate of 11.9% (n= 7). A significant relation-
ship was determined between gender and ath-
lete groups (p= 0.003).

All the athletes’ average age (n= 1627) was 
determined 15.45 ± 6.68 years, height (n= 
1615) was determined 159.36 ± 17.28 cm, 
body weight (n= 1616) was determined 52.6 
± 18.06 kg, body mass index (n= 1614) was 
determined 20.05 ± 3.87 kg/m2. No significant 
difference was determined between groups in 
terms of age, height, body weight and body 
mass index (p˃0.05), (Table 1).

Table 1. Demographic and Training Data (mean ± SD)

Native (n=1568) Migrant (n=59) p value

Age (years) 15.4 ± 6.64 16.81 ± 7.57 0.06
Height (cm) 159.41 ± 17.24 158.14 ± 18.5 0.8
Weight (kg) 52.62 ± 18.05 52.29 ± 18.46 0.9
BMI (kg/m2) 20.06 ± 3.88 20.06 ± 3.77 0.7
Participation in sports (years) 2.53 ± 4.09 1.37 ± 3.13 0.002*

Annual training time (months) 9.22 ± 4.23 10.81 ± 2.08 0.001*

Weekly training time (hours) 5.96 ± 5.19 5.51 ± 2.81 0.7
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SD: Standard deviation, BMI: Body mass in-
dex, *Significant at 0.05 level; Mann Whit-
ney U test.

8.4% (n= 137) of all the participants, 8.6% 
(n= 135) of native athletes and 3.4% (n= 2) of 
refugee athletes stated that they smoked a cig-
arette. Cigarette use period of all the smoking 
cases was 2.86 ± 4.1 pack years, cigarette use 
period of native athletes was 2.89 ± 4.13 pack 
years and cigarette use period of refugee ath-
letes was 1 ± 0.71 pack years. No difference 
was determined between groups in terms of 
presence (p= 0.2) and period (p= 0.6) of ciga-
rette use (p˃ 0.05).

Athletes’ period of participation in sports (n= 
1622) was 2.48 ± 4.06 years, annual training 
period (n= 1133) was 9.27 ± 4.18 months and 
weekly training period (n= 1143) was 5.94 
± 5.12 hours. Sport year of native athletes 
was found significantly higher than that of 
refugees (p= 0.002). Annual training period 

was significantly high in refugee athletes (p= 
0.001), (Table 1).

41.9% (n= 681) of participants participated 
in team sports played with a ball (football, 
futsal, basketball, volleyball, field hockey, 
handball, rugby, water polo), 27.4% (n= 446) 
of them participated in defense sports (judo, 
karate, mixed martial arts, kick box, kung fu, 
muay thai, taekwondo, wushu, box, hapkido, 
far eastern sports), 4.7% (n= 76) of them par-
ticipated in athletics and 24.6% (n= 400) of 
them participated in other branches of sports. 
1.5% (n= 24) of cases consisted of paralym-
pic athletes and were continuing paralym-
pic branches (volleyball, taekwondo, weight 
lifting, bowling, basketball, athletics, swim-
ming, football, arm wrestling). A significant 
relationship was determined between group 
and branch of sports preference (p= 0.001). 
Refugee athletes preferred defense sports 
most. There were no refugees among para-
lympic athletes (Table 2).

Table 2. The Preference of Native and Refugee Athletes (% (n))

Native (n=1568) Migrant (n=59) p value

Team sports played with the ball % 43.2 (n=678) % 5.1 (n=3) 0.001*

Martial arts % 25.8 (n=405) % 69.5 (n=41)

Others % 24.8 (n=389) % 18.6 (n=11)

Athletics % 4.6 (n=72) % 6.8 (n=4)

Paralympics % 1.5 (n=24) % 0 (n=0)

*Significant at 0.05 level; Chi-square test.
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When branch of sports preferences of athletes 
were divided into sub-groups and examined, 
it was determined that there were differences 
between groups. Refugee athletes preferred 
individual sports significantly highly (p= 
0.001). No difference was determined in 
contact level of preferred sport (p= 0.09). In 

terms of dynamic-static component category, 
majority of refugee athletes participated in 
branches in the category 3a (containing high 
static, low dynamic component). This rela-
tionship was found significant (p= 0.001), 
(Table 3).

Table 3. Characteristic of Sports (% (n))

All athletes (n=1627) Native (n=1568) Migrant (n=59) p value

Individual/ 
team sports

Individual % 51.9 (n=845) % 50.4 (n=790) % 93.2 (n=55) 0.001*

Team % 48.1 (n=782) % 49.6(n=778) % 6.8 (n=4) 

According to 
Contact

Contact % 67.4 (n=1097) % 67 (n=1051) % 78 (n=46) 0.09

Limited-Con-
tact

% 5 (n=81) % 5.2 (n=81) % 0 (n=0)

Noncontact % 27.6 (n=449) % 27.8 (n=436) % 22 (n=13)

According to 
components

1a % 0.9 (n=14) % 0.8 (n=13) % 1.7 (n=1) 0.001*

1b % 4.7 (n=77) % 4.9 (n=77) % 0 (n=0)

1c % 26.4 (n=430) % 27.2 (n=426) % 6.8 (n=4)

2a % 0.1 (n=1) % 0.1 (n=1) % 0 (n=0)

2b % 14.7 (n=239) % 15.2 (n=238) % 1.7 (n=1)

2c % 22.5 (n=366) % 22.7 (n=356) % 16.9 (n=10)

3a % 28 (n=456) % 26.4 (n=414) % 71.2 (n=42)

3b % 1.8 (n=30) % 1.8 (n=29) % 1.7 (n=1)

3c % 0.9 (n=14) % 0.9 (n=14) % 0 (n=0)

*Significant at 0.05 level; Chi-square test.

DISCUSSION 

A difference was determined between fea-
tures of participation in sports of native and 

Syrian refugee athletes examined in the Ga-
ziantep province sample. While refugees’ 
year of participation in sports was lower, an-
nual training months of those athletes were 
found longer. In refugees, participation of 
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women in sports is low. Refugees participate 
less in team sports which shall improve their 
language abilities and decrease their psycho-
logical traumas and social isolation. Refugee 
athletes prefer defense sports for branch pref-
erences. Moreover, participation of refugees 
in individual sports and branches with high 
static-low dynamic component is high. There 
was no difference between groups in terms of 
cigarette use, but the fact that 8.4% of cases 
smoke cigarettes although they are in adoles-
cence shows that it is necessary to keep strug-
gling intensely with cigarette in our country. 
No study, which examined participation of 
Syrian refugees in sports or their branch of 
sports preferences at regional/national or in-
ternational level, was encountered in current 
literature. Therefore, the data presented in 
the present study will be able to be compared 
with refugees in different ethnic groups who 
live in other countries.

It is know that especially Australia has made 
it policy to benefit from potential benefits of 
sport in integration of refugee individuals into 
the mentioned country. After solving struc-
tural problems, such as education, houses, 
employment and health; increasing interest in 
sport and recreation is evaluated as an impor-
tant factor in amalgamation of societies (Ol-
liff, 2008:52). However, sport can be utilized 
also in solution of problems at lower steps of 
the hierarchy of needs. The refugee youth in 

Australia sort the most important reasons for 
participation in sports as learning new skills, 
making friends, receiving help also in other 
social areas from coach or teammate, being 
healthy, having fun/relaxing, being able to get 
in contact with a group different from their 
own group, learning a language and planning 
career (Olliff, 2008:52). While language le-
arning comes into prominence as reason for 
participation in sports in the ones who have 
been a refugee in that country for less than 2 
years, the ones, who have been a refugee in 
Australia for more than 2 years, have started 
planning a career related to sport. This means 
these incentives to sport play an important 
role not only for today, but also in planning 
the future of society (Olliff, 2008:52). In the 
present study, maybe holding on to life and 
regarding sport as way out for continuity of 
life underlie the fact that while sports start-
ing periods of refugees are short, their annual 
training months are more.

Although individuals agree on the fact that 
sport shall bring benefit, they sort a great 
variety of barriers to participation in sports. 
These barriers were determined as socio-
cultural barriers (racism and discrimination, 
woman physicalism and dress, beauty and 
body image, gender roles and expectations, 
family responsibilities), access barriers (lan-
guage, opportunities, transportation), affec-
tive barriers (cultural priorities), source bar-
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riers (time, personal finance, organizational 
finance), physiological barriers (health and 
age) and interpersonal barriers (trust and in-
terpersonal networks), (Olliff, 2008:52; Cor-
tis, 2007; Harkness, 2012:2162-83). These 
mentioned barriers turn into barriers difficult 
to overcome in front of especially refugee 
women (Morgan, 2007; Maxwell and Taylor, 
2010:465-83). However, protection of physi-
cal and mental health of the woman and pro-
viding social well-being are critical for soci-
ety to become stronger and for overcoming 
barriers (Guerin, et al., 2003:83-99). Unfortu-
nately, hard face of war affects deeply women 
and children. Rates (23.7%) of getting mar-
ried off of Syrian refugee girls under the age 
18, who migrated to Lebanon, increased by 
3 times more than pre-war period (8.45%), 
(Abdulrahim, et al., 2017:323). Even if fac-
tors preventing refugees and especially wom-
en from participating in sports have not been 
examined in the present study, low-rate par-
ticipation of women in sports shows this mat-
ter has a sociological basis. It does not seem 
possible to solve the mentioned barriers with 
individual efforts. Socio-political infrastruc-
ture and support are needed to remove the 
barriers.

Health of refugees coming from conflict re-
gions are largely affected by their experiences 
in the past and the current conditions (Ley, 
et al., 2018:491-507). Pre-migration trauma 

cases (e.g. violence, torture, war experienc-
es), forced migration and immigration stress 
in the new country after migration (e.g. re-
settlement difficulties, refugees’ being taken 
into custody, temporary protection and cross-
cultural difficulties) pose psychological stress 
severely and make a contribution to the loss 
encountered (e.g. social network loss; lim-
ited Access to health services, education and 
professions) (Ley, et al, 2018:491-507). This 
imbalance between stressors and current re-
sources often lead to many health problems, 
such as posttraumatic stress disorder, depres-
sion and anxiety disorders in refugees (Ley, 
et al., 2018:491-507; Farhat, et al., 2018:40). 
It is a new practice to use sport as a treatment 
method in order to support children and the 
youth who have gone through a trauma during 
such a disaster as war, earthquake and flood 
(Henley, 2005). It is reported that branch of 
sports preference of the traumatized individu-
al is toward individual sport rather than team 
sports during the treatment if the mentioned 
individual has not participated in any team 
sport (football, handball, dance, etc.) in pre-
traumatic period (Ley, et al., 2018:491-507). 
This choice can result from fear, anxiety, at-
tachment disorder or isolation senses which 
underlying psychological disorder causes. 
In order to get more effective results from 
treatment, it is recommended to ensure par-
ticipation in organized physical activities and 
team sports, in which there is more intense 
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social interaction (Eime, et al., 2013:98; Cor-
tis, 2007; Spaaij, 2015:303-18). Participa-
ting in team sports is necessary not only to 
cope with psychiatric problems of refugees, 
but also to ensure language development of 
refugees, provide the sense of social accep-
tance and increase social interaction (Spaaij, 
2015:303-18). The reason for the fact that 
refugees examined in the present study not 
only have chosen individual sports, but also 
have preferred defense sports for the individ-
ual sport preference can be an indicator of the 
fact that they are trying to struggle personally 
with war psychology. Psychological support 
provided to refugees should be increased and 
new studies should be carried out in this field 
in order to clarify the cause of the mentioned 
condition. Individuals should be directed to-
wards team sports as far as possible for inte-
gration of refugees and local people.

Refugees not only have the risk of psycho-
logical disorders. Stressful and sedentary life 
at the stage of adaptation to new country also 
increases rates of incidence of obesity, hyper-
tension, diabetes and hyperlipidemia which 
are among risk factors of cardiovascular dis-
eases (Payne, et al., 2011). When it is consi-
dered that exercises with high dynamic com-
ponent are prescribed in protection from car-
diovascular diseases and in treatment of those 
diseases (Villella and Villella, 2014:147-53), 
refugees should be encouraged to choose 

branches of sports with higher dynamic com-
ponent.

Cigarette is another factor that increases the 
risk of cardiovascular diseases. According 
to data of the study, in which cigarette use 
habits of three different refugee groups are 
evaluated, cigarette use is not directly related 
to being a refugee. Because in the mentioned 
study, 10.1% of local people, 1.2% of Italian 
refugees, 22.2% of Lebanese refugees and 
3.2% of Sri Lankan refugees stated that they 
smoked cigarettes (Payne, et al., 2011). In the 
present study, no difference was determined 
between groups, 8.6% of native athletes and 
3.4% of refugee athletes smoke cigarettes. We 
consider that important side of these data pre-
sented by us is the fact that cigarette uses of 
our cases are 2.86 pack years although their 
average age is 15.45 years. Measures taken to 
fight against cigarette should be improved in 
order to increase public health in our country.

Examination of participation of refugees in 
sports only over Gaziantep province sample 
comprises the limitation of the present study. 
Moreover, all the athletes’ socio-economic 
conditions, psychological states and barriers 
to their continuation of exercises could not be 
evaluated. In spite of limitations, the present 
study offers significant data for studies and 
social policies which shall be planned later.
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CONCLUSION 

In conclusion, participation of refugees in 
sports shall have positive effects for both 
themselves and local people. It is necessary 
to work on the reason for the fact that refu-
gees prefer individual sport branches and 
especially defense sports rather than team 
sports, on background of the fact that women 
participate in sports at lower rate, on encour-
agement of branches of sports with higher 
dynamic features in order to decrease the 
cardiovascular risks and on individual/social 
reflection of those practices.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ 
MOTOR GELİŞİME ETKİSİ (1)

THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION IN PRESCHOOL PERIOD 
TO MOTOR DEVELOPMENT
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde hareket eği-
timi çalışmalarının motor gelişime etkisinin incelenmesidir. Yöntem: 
Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde bulunan çalışmanın kurumunda ya-
pılmasına onay veren özel bir anaokulunda eğitim gören ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul eden yaş aralığı 4-6 olan 10 deney 10 
kontrol grubu olmak üzere toplam 20 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma 
programı haftada 3 gün, günde 40 dakika olmak üzere toplam 8 hafta 
sürmüştür. Çalışma programının içeriği çocukların yaş ve seviyesine 
uygun olarak programlanmış lokomotor, manipulatif ve dengeleme ha-
reketlerinden oluşan eğlenceli oyunlarla bütünleştirilmiştir. 8 haftalık 
çalışma programı öncesinde ve sonrasında denge, sekme, 9 m koşu, 
yakalama, atlama, sıçrama olmak üzere toplam 6 test parametresi öl-
çülerek çalışma programının etkisine bakılmıştır. Elde edilen verilerin 
çözümlemesi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır. Verilere ait 
tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve normallik testi uygulanmıştır. 
Shapiro-Wilk sonucu normal dağılım gösterdiği için parametrik testler-
den Paired Samples Testi ve Independent Samples Testi uygulanmıştır. 
Verilerin analizi %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Deney grubunun denge ve sekme ön 
test-son test parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0.05). Grupların, ön test-son test değerleri karşılaştı-
rıldığında denge, sekme, 9 m koşu, atlama ve sıçrama testi parametrele-
rinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). So-
nuç: Oyunlarda denge bisikletinin kullanılmış olması daha çok denge 
gelişimine etkili olmuş sekme ve denge parametrelerinde istatistiksel 
anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hareket Eğitimi, Motor Gelişim, Okul Öncesi 
Dönem

Abstract: Aim: The goal of this study is to analyze the effect of mo-
vement education in preschool years to motor development. Method: 
The focus group of this study is made up of 20 children, 10 of which 
are boys and 10 of which are girls, between the ages 4 and 6 and who 
are going to school in a private kindergarten in Kocaeli that allowed 
this study to be made in the institution where the study is made. The 
study lasted for eight weeks, three days a week and forty minutes a day. 
The content of the study program is created properly for the age and 
fitness level of the children and integrated with fun games consisting 
of locomotor, manipulative and balancing movements. Before and after 
the 8-week study program, the 6 test parameters of balance, bouncing 
with a ball, 9-meter running, catching, jumping and skipping were 
measured and the effect of the study program is analyzed. The data 
were analyzed by SPSS 21.0 package program. Descriptive statistics 
of the data were calculated and normality test was applied. As the re-
sult of Shapiro-Wilk showed normal distribution, Paired Samples Test 
and Independent Samples Test were applied for parametric tests. The 
data were analyzed at 95% confidence interval, p<0.05 significance 
level. Findings: A statistically significant difference was detected in 
the balance and bouncing with a ball preliminary and final test parame-
ters (p<0.05). A statistically significant difference was detected in the 
balance, bouncing with a ball, 9-meter running, jumping and skipping 
preliminary and final test parameters (p<0.05). Results: As a result, 
the use of balance bikes in games was more effective on balance deve-
lopment and a statistically significant difference was found in tab and 
equilibrium parameters.

Key Words: Movement Education, Motor Development, Preschool 
Period
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GİRİŞ

Hareket, bir çocuğun bedensel gelişimi için 
oldukça önemli bir etkendir. Günümüzde ha-
reket alanları çocuklar için son derece sınır-
lıdır (Taşçı Gülay, 2010). Bu nedenle de en 
büyük sorunlarından biri hareketsiz yaşamdır. 
Gelişen teknoloji ile birlikte erken yaşta ço-
cukların bilgisayar ve benzeri elektronik ci-
hazlarla tanışması, onların oyun olanaklarını 
sınırlamakta ve hareketsiz bir yaşama sürük-
lemektedir. Buna bağlı olarak kardiyovaskü-
ler ortopedik sorunlar ve obezite gibi sağlık 
sorunları ortaya çıkabilmektedir. Rintala ve 
ark. (1998) yaptıkları çalışmada çocukların 
hareketsizlik ve aktivite azlığı nedeniyle er-
ken yaşta kilo aldıklarını belirtmiştir (Akt. 
Süveren Erdoğan 2014: 14).

Gelişim dönemi, doğum öncesi ve doğum 
sonrası olmak üzere iki kısımda incelenmek-
tedir. Çocuk bu dönemde bedensel kontrolü 
kazanır. Büyük ve küçük kas gelişimi oldukça 
ileri düzeydedir. Koşma, sıçrama, atlama, top 
oynama, ip atlama, bisiklete binme, dans etme 
gibi becerileri gerçekleştirebilmektedir. Ço-
cuğun bedensel gelişimi kalıtımla düzenlenir, 
beslenme ve çevre gibi dış etkenlerle değişik-
liğe uğrar. Çocuk, okul öncesi dönemde büyür, 
gelişir, bazı davranışları yapabilecek olgunlu-
ğa erişir ve çevrenin de etkisiyle, öğrenerek 
davranışlarını gerçekleştirir (Ulutaş, 2011: 6). 
Deneyimin ve öğrenmenin etkisiyle optimal 
bir şekilde uygulanan hareket veya hareket 

grubuna ‘motor beceri’ denir. Yürüme, koşma, 
sıçrama, fırlatma, gibi temel beceriler çok kü-
çük yaşlardan itibaren gelişmeye başlar. Yeni 
hareketlerin öğrenilmesi ve beceri öğrenimi ise 
yaşam boyu süren ve sonu olmayan bir süreç 
olarak kabul edilir (Sayın, 2011: 15). Temel 
hareket yeteneklerinin gelişimi, çocuğun mo-
tor gelişimi için temeldir. Hareket deneyiminin 
çokluğu, çocuklara kendilerini ve çevrelerini 
idrak edebilecekleri zengin bir bilgi kalitesi 
sağlar. Bu hareketlerin gelişimi çocuğun motor 
gelişiminin de temelini oluşturur. Hareket ye-
teneklerinin çokluğu, çocuklara kendilerini ve 
çevrelerini anlayabilmelerinde dayandırabile-
cekleri zengin bir bilgi kitlesi sağlar (Çoknaz, 
2017: 273-275).

Okul öncesinde motor gelişimin sağlanması 
önemli bir aşamadır. 3-6 yaş arası çocukların 
çeşitli oyuncaklarla ve oyunlarla hareketli bir 
yaşam içinde eğitilmeleri, onların davranışla-
rının canlı, sağlıklarının üstün ve bedensel be-
cerilerinin de göz alıcı bir düzeyde gelişmesi-
ne yardımcı olur. Çocukların duyu organları, 
solunum sistemleri, kan dolaşımı ve kas işlevi 
gibi önemli yaşam fonksiyonları, oyun ve ha-
reketle yüksek düzeyde uyanık tutulur ve ge-
liştirilir (Çoknaz, 2017: 273-275). Çocuklar-
daki hareket coşkusu ve öğrenme isteğinden 
yönlendirme yoluyla yararlanılmalıdır. Buna, 
öğrenme olanakları sunularak temel becerile-
ri kapsayan sayısız elementler alıştırmalarıyla 
ulaşılabilir (Bağırgan, 2008: 60). Hareket eği-
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timinde kullanılacak malzemeler, çocuklar 
için fizyolojik uyarımlardır. Reaksiyon, el be-
cerisi, dengeli ve becerikli beden hareketleri, 
zihinsel gelişim ve organik olgunluğa doğru 
ve hızlı adımlar, hareket eğitimi içinde ger-
çekleşir (Çoknaz, 2017: 273, 274, 275).

Oyun ise son derece karmaşık bir konudur. 
Bir bütünü bir noktaya odaklayan, çok çeşit-
li düşünce ve deneyimi kapsayan bir olaydır. 
Zaman zaman değişik anlamlarda kullanılan 
oyun, çocuk dünyasının temel sözcüğünü 
oluşturmaktadır (Erşan, 2006: 34). Çocuk 
için oyun, ruhsal ve bedensel gelişmenin bir 
ön şartıdır. Çocuk oyun oynarken motor geli-
şimini, bilişsel gelişimini, duyusal gelişimini 
ve dil gelişimini hızlandırır. Oyunun çocuğun 
dünyasındaki yeri ve önemi çok büyüktür 
(Öz, 2014: 84). Oyun çocuk tarafından baş-
latılan bir etkinlik olmakla beraber; çocuklar 
oyun ortamında karar vermekte, serbest bir 
şekilde keşifte bulunabilmektedir. Başka bir 
ifadeyle oyun, bebek ve çocukların başka bir 
amaç olmadan sadece oynamak için ilgilen-
dikleri zevkli bir etkinliktir. Oyun öğrenmeyi 
eğlenceli bir hale getiren, çocuklara bir arada 
keşfetmek ve yeni bir şeyler denemek için ce-
saret veren bir süreçtir (Ekici, 2017: 95).

Denge, belli bir yerde hareketli veya hareket-
siz durumu devam ettirme olarak tanımlan-
maktadır. En önemli denge durumu oturmak 
ve ayakta durmaktır. Denge, yürüme, koşma, 
atlama, sekme, sıçrama gibi becerilerin ka-
zanılmasında çok önemli bir faktördür. Bu 

nedenle denge faktörleri iyi test edilmeli ve 
gözlenmelidir (Akınbay, 2014: 14).

Denge bisikleti, çocuğun deneme ve yanıl-
ma ile kendi kendine öğrenmesini sağlayan 
önemli bir oyun aracıdır. Bisiklete binmek, 
çocukta denge ve kuvvet kavramlarının al-
gılanmasına ve hissetmesine yardımcı olur. 
Denge bisikleti süren çocuk, denge-kuvvet 
ilişkisini fark eder ve çocuğun kendi kas siste-
minden yararlanarak ileri gitme, geri gelme 
gibi hareketleri yapabilmesine yardımcı olur. 
El ve kol, bacak kaslarının güçlenmesine kat-
kı sağlar.  Denge bisikleti sayesinde, hareket-
li ve hareketsiz dengede durma, yönlenme ve 
sağa-sola manevra yapma yetkinliğine ulaşan 
çocukta özgüven gelişir (Usta, 2016: 14). Bu 
bağlamda, çalışmada okul öncesi dönemde 
hareket eğitimi çalışmalarının motor gelişime 
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Tipi

Bu araştırma deneysel yöntem içerisinde yer 
alan ön test-son test kontrol gruplu modelin-
den olup, deneysel bir nitelik taşımaktadır.

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde bulunan ça-
lışmanın kurumunda yapılmasına onay veren 
özel bir anaokulunda eğitim gören ve çalışma-
ya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 4-6 yaş 
aralığında olan 20 çocuk oluşturmuştur.  
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Tablo 1. Araştırma Gruplarının Boy ve Ağırlık Ölçüm Ortalama Sonuçları 

PARAMETRELER DEĞİKENLER X̅±SS

Boy (cm) Deney Grubu 1.09±5.83

Kontrol Grubu 1.07±2.00

Ağırlık (kg) Deney Grubu 19.70±4.94

Kontrol Grubu 17.00±3.49

Verilerin Toplanması ve Prosedür

Araştırmaya katılan, çocukların boy ve ağır-
lık ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra araştır-
macılar tarafından 10 dakikalık ısınma sonra-
sında çocukların denge, sekme, durarak uzun 
atlama, sıçrama, koşma ve yakalama beceri-
leri ön test sonuçları ölçülmüştür. Ön test so-
nuçlarından oluşan değerler kaydedilmiştir. 
20 gönüllü çocuk tesadüfi yöntemle 10’ar ki-
şilik 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubunda yer 
alan çocuklara denge bisikleti materyal ola-
rak kullanılmış olup, koşma, sıçrama, uzun 
atlama, denge, sekme ve yakalama becerile-
rini geliştirecek çocukların yaş ve seviyesine 
uygun olarak programlanmış lokomotor, ma-
nipülatif ve dengeleme hareketlerinden olu-
şan eğlenceli oyunlarla bütünleştirilmiştir.

Çalışmalar oyun niteliğinde sürdürülmüş her 
oyunun içerisinde çocukların statik ve dina-
mik denge gelişimini destekleyici olacağı 
düşünülen ahşaptan yapılmış pedalsız 12 inç 
tekerlek ebadında denge bisikletleri materyal 
olarak kullanılmıştır. Her oyun öncesi 8-10 
dakikalık eğitsel oyun eşliğinde ısınmalar 

yapılmış, ardından temel hareket becerilerini 
destekleyen parkurlar oyun halinde oynatıl-
mıştır. Bu uygulama 8 hafta boyunca hafta-
da 3 gün günde 40 dakika olarak sürmüştür. 
Kontrol grubunda yer alan çocuklar çalışma-
ların dışında tutulmuştur. 8 haftanın sonunda 
çocukların denge, sekme, durarak uzun atla-
ma, sıçrama, koşma ve yakalama becerileri 
son test sonuçları ölçülüp son test sonuçların-
dan oluşan değerler kaydedilmiştir. Çocukla-
ra ön test ve son test ölçümlerinde 1 deneme 
hakkı verilmiş daha sonra elde edilen değer 
kaydedilmiştir.

Örnek Oyun 1

10 dakika ısınma kurt baba oyunu; çocuklar 
halka şeklini alır ve bir ebe seçilir ebe halka-
nın ortasındadır müzik ve şarkı eşliğinde ço-
cuklar dönmeye baslar. Şarkı bitiminde kurt 
rolünü üstlenen ebe ve kuzu rolündeki arka-
daşları arasında kovalamaca başlar. Ebelenen 
çocuk Kurt olur ve tekrar halka oluşturularak 
oyun tekrarlanır. Oyun yöntemiyle çocuklar 
için etkili, hareketli ve daha eğlenceli bir ısın-
ma çalışması amaçlanmıştır.
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Çocuklar denge bisikleti ile 12 metrelik iki 
huni arasında iki ayağını kullanarak sürüş-
ler yapar. 2’şer tekrar sonunda sürüşleri tek 
ayaklarını kullanarak yavaş ve dengede ka-
larak itme yapılması istenir ve aynı uygula-
ma 2 tekrar şeklinde diğer ayakla da yapılır. 
Çocukların denge bisikletine alışmaları ve 
dengede kalabilmeleri için uygulanmıştır. 30 
dakika sürmektedir. 

Örnek Oyun 

8-10 dakikalık balık ağı oyunu oynanır. Bir 
ebe seçilir ve balık ağı rolünü üstlenir. Ebe 
balık rolündeki arkadaşlarını kovalar. Her 
ebelediği çocuk balık ağına katılır ve ağ bu-
yur. Son çocuk kalana kadar oyun devam 
eder. Bu oyunla çocuklarda hem ekip çalış-
ması özelliğini kazandırmak hem de birlikte 

ve hızlı hareket edebilmeyi aşılamak amaç-
lanmıştır. 

Çocuklar iki gruba ayırılır. Her huninin başın-
da bir çocuk ellerinde mini top ve parkurun 
sonunda denge bisikleti bulunmaktadır. Yere 
çemberler konulur. Düdük sesiyle çocukların 
çapraz olarak dizilen çemberlerden sekme 
yapmaları istenir. Daha sonra bulunduğu yer-
den bitiş hunisine sıçramaları ve kondukları 
en yakın mesafeden bitiş hunisinde bulunan 
sepete ellerindeki topu atmaları istenir. Her 
atamadıkları topta topu koşup kendileri alır. 
Top sepete girer girmez denge bisikletini alır 
ve başlangıç hunisinden dönerek 1 tur atıp bi-
sikleti bitiş çizgisine bırakır. Geriye koşarak 
döner ve sıradaki çocuk oyuna başlar. Önce 
bitiren takım puan alır. Uygulama esnetme ve 
nefes egzersiziyle biter.

Örnek Oyun 3

Elmaları toplayalım; iki adet kasa,  20 şer 
adet sarı ve kırmızı mini top yardımı ile oy-
nanır. İki takım oluşturulur. Çocuklara Bir 
elma bahçesinde oldukları hayal edilir. 30 sn 
boyunca zıplamaları ve en yukarı zıplamala-

rı elmaları toplamaları istenir. 30 sn sonunda 
sıçrama çalışması biter düdük sesiyle birlikte 
etrafa dağıtılan tüm topları kasalarına getir-
meleri istenir. Kasasını önce tamamlayan ta-
kım puan kazanır çalışma 8-10 dakika sürer.
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İki grup oluşturulur. Oyun bir adet mini top 
ve denge bisikletleriyle oynanır. Isınma oyu-
nunda kasasını önce toplayan takım oyuna 
top ile başlar. Sınıfta hareket alanı serbest bı-
rakılır. Çocuklardan top ile kendi takım arka-
daşlarına pas vererek ritmik olarak saymaları 
ve toplam 5 pas elde etmeleri istenir. Oyunda 
yakalama ve denge temel becerilerinin geliş-
tirilmesi amaçlanmıştır. 8 hafta boyunca yu-
karıdaki oyun ve benzeri parkurlar hazırlana-
rak oynatılmıştır.

Etik Kurul Onayı

Araştırmanın etik onayı, Kocaeli Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan 2018/1.5 sayılı proje numarası 
ve 2017/380 karar numarası ile 10.01.2018 
tarihinde alınmıştır. 

Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin çözümlemesi SPSS 
21.0 paket programında yapılmıştır. Verilere 
ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır ve 
normallik testi uygulanmıştır. Shapiro-Wilk 
sonucu normal dağılım gösterdiği için pa-
rametrik testlerden Paired Samples Testi ve 
Independent Samples testi uygulanmıştır. Ve-
rilerin analizi %95 güven aralığında, p<0.05 
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR 

Tablo 2. Araştırma Gruplarının Ön Test Değerlerinin İndependent Samples  
Test Sonuçları

PARAMETRELER DEĞİKENLER X̅±SS t p

Denge Deney Grubu 12.30±7.95 ,157 0.877
Kontrol Grubu 12.80±6.19

Sekme Deney Grubu 23.80±11.85 -,418 0.681
Kontrol Grubu 21.70±10.57

9 m koşu (sn) Deney Grubu 03:54±00:24 1,541 0.141
Kontrol Grubu 03:54±00:24

Yakalama Deney Grubu 10.50±3.24 ,263 0.795
Kontrol Grubu 10.90±3.54

Durarak uzun atlama (cm) Deney Grubu 104.70±20.85 -2,985 0.008*

Kontrol Grubu 77.00±20.63

Sıçrama (cm) Deney Grubu 132.80±7.59 -1,908 0.072
Kontrol Grubu 127.20±5.32
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*p<0.05

Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırma grup-
larının ön test değerleri karşılaştırıldığında 
denge, sekme, 9 m koşu, yakalama ve sıç-

rama parametrelerinde istatistiksel anlamlı 
farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Durarak 
uzun atlama parametresinde istatistiksel an-
lamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 3. Araştırma Gruplarının Son Test Değerlerinin İndependent Samples  
Test Sonuçları

PARAMETRELER DEĞİKENLER X̅±SS t p

Denge Deney Grubu 20.10±7.01 -2,491 0.023*

Kontrol Grubu 12.90±5.85

Sekme Deney Grubu 46.30±26.93 -2,713 0.014*

Kontrol Grubu 21.60±10.16

9 m koşu (sn) Deney Grubu 03:21±00:33 2,485 0.023*

Kontrol Grubu 03:51±00:26

Yakalama Deney Grubu 12.30±2.49 -,896 0.382

Kontrol Grubu 11.20±2.97

Durarak uzun atlama (cm) Deney Grubu 108.50±18.79 -3,584 0.002*

Kontrol Grubu 77.80±19.50

Sıçrama (cm) Deney Grubu 138.40±14.40 -2,263 0.036*

Kontrol Grubu 127.30±5.75

*p<0.05

Tablo 3’de görüldüğü üzere, araştırma grup-
larının son test değerleri karşılaştırıldığında 
yakalama parametresinde istatistiksel anlam-

lı farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Denge, 
sekme, 9 m koşu, durarak uzun atlama ve 
sıçrama parametrelerinde istatistiksel anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0.05). 
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Tablo 4. Kontrol Grubunun Ön Test - Son Test Değerlerinin Paired Samples Sest Sonuçları

PARAMETRELER DEĞİKENLER X̅±SS t p

Denge Ön test 12.80±6.19 -0.087 0.933

Son test 12.90±5.85

Sekme Ön test 21.70±10.57 0.082 0.937

Son test 21.60±10.16

9 m koşu (sn) Ön test 03:54±00:24 -0.171 0.868

Son test 03:51±00:26

Yakalama Ön test 10.90±3.54 -0.410 0.691

Son test 11.20±2.97

Durarak uzun atlama (cm) Ön test 77.00±20.63 -0.672 0.519

Son test 77.80±19.50

Sıçrama (cm) Ön test 127.20±5.32 -0.074 0.943

Son test 127.30±5.75

Tablo 4’te görüldüğü üzere, kontrol grubunun 
ön test - son test değerleri karşılaştırıldığında 
denge, sekme, 9 m koşu, yakalama, durarak 

uzun atlama ve sıçrama parametrelerinde is-
tatistiksel anlamlı farklılık bulunamamıştır 
(p>0.05). 
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Tablo 5. Deney Grubunun Ön Test - Son Test Değerlerinin Paired Samples  
Test Sonuçları

PARAMETRELER DEĞİKENLER X̅±SS t p

Denge Ön test 12.30±7.95 -4.883 0.001*

Son test 20.10±7.01

Sekme Ön test 23.80±11.85 -3.203 0.011*

Son test 46.30±26.93

9 m koşu (sn) Ön test 03:54±00:24 0.902 0.391

Son test 03:21±00:33

Yakalama Ön test 10.50±3.24 -2.250 0.051

Son test 12.30±2.49

Durarak uzun atlama (cm) Ön test 104.70±20.85 -0.621 0.550

Son test 108.50±18.79

Sıçrama (cm) Ön test 132.80±7.59 -1.297 0.227

Son test 138.40±14.40

*p<0.05

Tablo 5’te görüldüğü üzere, deney grubunun 
ön test - son test değerleri karşılaştırıldığında 
9 m koşu, yakalama, durarak uzun atlama ve 
sıçrama parametrelerinde istatistiksel anlamlı 
farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Denge ve 
sekme parametrelerinde istatistiksel anlamlı 
farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

SONUÇ

Okul öncesi dönemde temel motor hareket-
ler çoğunlukla denge ve koordinasyona da-
yanmaktadır. Motorik özelliklerin gelişmesi 
için okul öncesi hareket eğitimi çalışmaları  
oldukça önemlidir (Erdoğan, 2014:18). Bu 

bağlamda, çalışmanın amacı, okul öncesi dö-
nemde hareket eğitimi çalışmalarının motor 
gelişime etkisinin incelenmesidir. Yapılan ça-
lışmanın ön test sonuçları karşılaştırıldığında 
durarak uzun atlama parametresinde istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş-
tur (p<0.05). Bunun nedeni, kurumun araştır-
ma öncesinde çocuklara uygulanan hareket 
eğitimi çalışmalarının, sıçrama uygulamaları-
na ağırlık vermesinden dolayı kaynaklandığı 
söylenebilinir. Fjortoft (2000) çalışmasında, 
6 yaş çocukların durarak uzun atlama değer-
lerini 104 cm olarak bulmuştur. Bu sonuç, ça-
lışmanın  deney grubu değerleriyle benzerlik 
göstermektedir. Okul öncesi eğitimde özel-
likle oyunun eğitim içinde sıkça kullanımı, 
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çocuğun kişiliğinin gelişiminde bir araç gö-
revi görürken, diğer yandan da çocukta bilgi, 
beceri ve yetenek düzeylerini kontrol etmede 
tam anlamıyla ölçü görevi görmektedir (Gü-
ven 2017: 2). 

Yavuz ve Özyürek (2018) yaptığı çalışmada, 
okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor 
etkinliklerinin çocukların temel hareket bece-
rilerine etkisini araştırmıştır. Elde edilen bul-
gular çalışmamızla benzer olarak deney grup-
larında dikey sıçrama, koşma, uzun atlama ve 
denge parametrelerinde anlamlı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Okul öncesi yaş grubu çocukla-
rına uygulanan beden eğitimi ve spor etkin-
liklerinin çocukların temel hareket becerileri 
üzerine olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. 
Özdenk de (2007) 6 yaş çocuklarda yaptığı 
çalışmada, çocukların denge ve sıçrama de-
ğerlerinde anlamlı fark olduğunu belirtmiştir.

Ulutaş’ın (2011) yaptığı çalışmada, deney 
ve kontrol gruplarının ön test ve son test so-
nuçları incelendiğinde gelişim alanları içinde 
önemli bir yere sahip olan psikomotor geli-
şimde oyunun büyük ölçüde etkili olduğu ve 
oyun yoluyla öğrenilen birçok hareket bece-
risinin gelişime önemli katkı sağlandığı ifade 
edilmiştir. Araştırmasında oyun yoluyla ço-
cukların temel hareketler döneminde yer alan 
denge, sekme, sıçrama, koşma, yakalama, 
durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma 
gibi temel motor becerilerin daha üst düzeye 
çıkabileceği hipotezini de öne sürmüştür. Ça-

lışma sonucunda deney grubunun ön ve son 
test sonuçları karşılaştırdığında uzun atlama, 
tenis topu fırlatma ve yakalama becerilerinde 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç, 
yapılan çalışma ile benzerlik göstermekte-
dir. Akınbay (2014)  okul öncesi dönemde 
oyunun önemi ve çocukların motor gelişimi 
üzerine etkilerini  incelemeyi amaçladığı ça-
lışmasında, deney ve kontrol gruplarının son 
test sonuçları karşılaştırıldığında, kontrol 
grubunun denge, sekme, koşma ve yakalama 
testi ortalamalarının deney grubundan daha 
yüksek olduğu, deney grubunun ise sıçrama, 
durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma 
ortalamaların kontrol grubundan anlamlı dü-
zeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney 
grubunun ön test-son test sonuçları karşılaş-
tırıldığında; deney grubunun denge, sekme, 
koşma ve yakalama testleri ortalamalarında 
istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu 
diğer taraftan sıçrama, durarak uzun atlama 
ve tenis topu fırlatma testi ortalamalarının 
anlamlı düzeyde artış gösterdiği tespit edil-
miştir. Bizim çalışmamızda ise deney gru-
bunun son test değerlerinde denge ve sekme 
becerilerinde anlamlı farklılık bulunmuştur 
(p<0.05). Bunun nedeninin oyun sırası kul-
lanılan materyalin denge bisikleti olmasına 
bağlanabilinir. Hoffman ve ark. (1995) yap-
tığı çalışmada, hareket eğitimi alan çocukla-
rın dikey sıçrama parametresinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş-
tur. Singh ve ark. (2015) Malezya’da yaptık-
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ları çalışmada, 3-4 yaş grubundaki sağlıklı 
okul öncesi çocuklarda denge becerilerinin 
boy ve kilo gibi fiziksel büyüme ile ilişkili 
olduğunu ancak, bu çocuklarda denge ve mo-
tor beceriler arasında anlamlı bir ilişki olma-
dığını belirtmektedirler. 

Çocuklar, okul öncesi dönemde eğitimciler 
tarafından temel hareket becerilerini gelişti-
rici aktivitelere yönlendirilerek, hem hareket 
potansiyellerini keşfetmeye hem de bu potan-
siyellerini kullanarak farklı yönlerini ortaya 
çıkarabilirler. Ayrıca, çocukların oyunlar içe-
risinde kullanacakları materyaller kendilerini 
keşfetmelerine destek sağlamaktadır (Özyü-
rek ve ark. 2015: 479-488). Literatür incelen-
diğinde, sistemli, düzenli ve gelişim düzeyine 
uygun yapılan temel hareket eğitimi program-
larının çocuklarda fiziksel uygunluk, denge, 
esneklik gibi hareket becerilerine ve motor 
performanslarına etkisinin olduğu görülmek-
tedir. Buna ek olarak, beden eğitimi dersle-
rinin çocuklarda motor becerileri geliştirme 
üzerine etkisinin büyük önem taşıdığı da bi-
linmektedir. Beden eğitimi ve spor etkinlik-
lerinin çocukların motorsal, fiziksel, bilişsel, 
sosyal ve ruhsal gelişimi üzerinde önemli ol-
duğu vurgulanmaktadır (Koç ve Tekin, 2011; 
Boz ve Aytar, 2012; Akın, 2015; Yarımkaya 
ve Ulucan 2015; Ongül ve ark. 2017; Ulutaş 
ve ark. 2017; Altinkok, 2017; Yavuz ve Öz-
yürek 2018). Denge bisikleti kullanarak oy-
nanan oyunların temel hareket becerilerine 

etkisini incelediğimiz çalışmamızda, deney 
grubunun ön test-son test değerleri karşılaştı-
rıldığında 9 m koşu, yakalama, durarak uzun 
atlama ve sıçrama parametrelerinde istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunama-
mıştır (p>0.05). Bunun nedenini, oyunlarda 
denge bisikletinin kullanılmış olmasının daha 
çok denge gelişimine katkı sağladığına bağ-
lanabilinir. 

Sonuç olarak, okul öncesi dönemde hareket 
eğitimi çalışmalarının planlanmasında ve 
uygulanmasında çocukların gelişim düzey-
lerinin ve bireysel farklılıklarının göz önüne 
alınması önemlidir.  
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Movement is a very important factor for the physical development of a child. 
Today, movement areas are extremely limited for children (Tascı, 2010). The child grows and 
develops in the preschool period, reaches the maturity to be able to perform some behaviors and 
realizes the behaviors by learning through the environment (Ulutas, 2011). The movement or 
movement group that is optimally applied with the effect of experience and learning is called is 
motor skill. Basic skills such as walking, running, splashing, launching begin to evolve from a 
very young age. Learning of new movements and skill learning is considered to be a lifelong and 
endless process (Sayın, 2011). The development of basic movement skills is fundamental to the 
child’s motor development. The multiplicity of movement experience provides children with a 
wealth of information quality that they can recognize themselves and their environment. The 
development of these movements is the basis of the child’s motor development. The multitude 
of movement capabilities provides a rich mass of knowledge that children can base themselves 
on to understand themselves and their environment (Coknaz, 2017). Motor development is an 
important step in pre-school education. Education of children between the ages of 3 and 6 with 
a variety of toys and games in an active life helps them to develop a vivid, health-conscious and 
physical skills. Important life functions such as children’s sense organs, respiratory systems, 
blood circulation and muscle function are kept and awakened at a high level through play and 
movement (Coknaz, 2017). Aim: The goal of this study is to analyze the effect of movement 
education in preschool years to motor development. Material and Method: The study group 
consisted of 20 children aged 4 to 6 years, who were educated in a special kindergarten and 
approved to participate voluntarily in the study. The height and weight of the children were me-
asured. After 10 minutes of warm-up, the balance, tab, long jump, jump, run and catch skills of 
the children were pretested by the researchers. The values   of the pre-test results were recorded. 
20 volunteer children were randomly divided into two groups of 10 people. The balance bike 
was used as a material for the children in the experimental group and was integrated with fun 
games consisting of locomotor, manipulative and balancing movements programmed according 
to the age and level of the children who would develop their running, jumping, long jump, ba-
lance, tab and catching skills. In the game, the game was used as a material in the balance of 
12 inch wheel size without pedals, which is made of wood which is thought to be supporting 
children’s static and dynamic balance development. Before each game, the game was warmed 
with 8-10 minutes educational game, then the tracks suppo r ting the basic movement skills 
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were played in the game. This practice lasted for 8 weeks and 3 days a week for 40 minutes. 
Children in the control group were excluded from the studies. Games played in kindergarten 
were ignored in the study. At the end of 8 weeks, the balance, tab, long jump, jumping, running 
and catching skills of the children were measured and the last test results were recorded. In the 
pre-test and post-test measurements, the children are given 1 trial right and the later value is 
recorded. The data were analyzed by SPSS 21.0 package program. Descriptive statistics of the 
data were calculated and normality test was applied. As the result of Shapiro-Wilk showed nor-
mal distribution, Paired Samples Test and Independent Samples test were applied for parametric 
tests. The data were analyzed at 95% confidence interval, p<0.05 significance level. Findings: 
Statistically there was found a significant difference in the balance and rebound pretest-posttest 
parameters of the experimental group (p <0.05). When the pre-test and post-test values of the 
groups were compared, a statistically significant difference was found in the balance, rebound, 
9 m run, jump and jump test parameters (p <0.05). Results: The use of balance bikes in games 
was more effective on balance development and a statistically significant difference was found 
in tab and equilibrium parameters.
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Öz: Amaç: Bu araştırma aktif olarak çalışan antrenörlerin spor psiko-
lojisi kavramına ilişkin algılarını metafor yöntemi ile ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmaya 182 antrenör gönüllük esası ile 
katılım sağlamıştır. Verilerin elde edilmesi için araştırmacılar tarafın-
dan hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Bu formda, kişisel bilgileri 
içeren sorulara ek olarak antrenörlerin spor psikolojisi kavramına iliş-
kin algılarını belirlemek amacıyla “Spor psikolojisi …gibidir, çünkü…
‘’cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen verile-
rin analizi ve yorumlanması süreci Saban (2008) tarafından kullanılan 
aşamalar dikkate alınarak yapılmıştır. Bu beş aşama; metaforların be-
lirlenmesi, metaforların sınıflandırılması, kategori geliştirme, geçerlik 
ve güvenirliği sağlama ve verilerin analizi aşamalarıdır. Veriler Mic-
rosoft Excel ve SPSS 17.0 programları ile analiz edilmiştir. Bulgular: 
Araştırma sonucunda 182 katılımcının ürettiği metaforlardan, amacını 
karşılamayan metaforlar çıkartıldığında toplam 109 katılımcının me-
taforları incelenmeye alınmıştır. Tüm metaforların incelenmesi sonu-
cunda 89 farklı metafor elde edilmiştir. En çok kullanılan metaforların 
“anahtar (4), kalp (4), anne (3), arkadaş (2), yaşam (3), doping (2), 
parmak izi (2), meyve (2), çocuk (2), hayat (2), su (2), sporun ruhu 
(2), deniz (2) ve eğitim (2)” olduğu belirlenmiştir. Elde edilen metafor 
cümleleri anlamsal olarak kategorilere ayrıldığında 13 kategori elde 
edilmiştir. Bu kategoriler; başarıya götüren/performansı geliştiren, bil-
gi sağlayan, bireysel yaklaşım gerektiren, destekleyen/geliştiren, olum-
lu-olumsuz etkileyebilen/doğru kullanılması gereken, emek gerektiren, 
farklı bakış açısı gerektiren, kapsamlı olan, keyif veren, mental olarak 
hazırlayan, temel oluşturan/olmazsa olmaz, yönlendirici ve diğer ola-
rak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda, antrenörlerin genel 
olarak spor psikolojisi kavramına ilişkin algılarının genelde olumlu 
yönde oluştuğu belirlenmiştir. Antrenörlerin spor psikolojisi ile ilgili 
olarak farklı algılarının olduğu görülmüş ve bu algılar ilgili alan yazın 
ışığında tartışılarak bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Spor Psikolojisi, Metafor

Abstract: Purpose: The purpose of this study was to examine the 
coaches’ perceptions of the sport psychology concept through meta-
phor analysis. Method: A total of 182 sport coaches participated in 
the study on a voluntary basis. A questionnaire form, prepared by the 
researchers, was used to obtain the data. In this form, besides the ques-
tions containing personal information, the participants were asked to 
complete the sentence “sport psychology is like…because….” to iden-
tify their perception about sport psychology. The analysis and inter-
pretation of the data obtained in the study was carried out by taking 
into consideration the stages used by Saban (2008). These five stages 
were determination of metaphors, classification of metaphors, category 
development, providing validity and reliability and analysing the data. 
The data was analysed in Microsoft Excel and SPSS 17.0 programs. 
Results: After deleting the incorrect metaphors, a total of 109 meta-
phors were included in the analysis from 182 participants. As a result 
of the examinations, 89 different metaphors were obtained. The most 
commonly used metaphors were key (4), heart (4), mother (3), friend 
(2), life (3), doping (2), fingerprint (2), fruit (2), child (2), living (2), 
water (2), spirit of sport (2), sea (2) and education (2). When the meta-
phor sentences were categorized into semantic categories, 13 catego-
ries were obtained. These categories are “leading to success/improving 
performance, providing information, requiring individual approach, 
supporting/enhancing, having positive- negative impacts/requiring 
being used correctly, requiring effort, requiring different perspective, 
being comprehensive, being pleasant, being mentally preparing, being 
a basis-essential and other. Conclusion: As a result of this research, 
it was determined that the perceptions of the sport coaches about the 
concept of sports psychology were generally positive. It was seen that 
coaches had various perceptions about sports psychology. These per-
ceptions were discussed in light of the relevant literature and some sug-
gestions were proposed.

Key Words: Coach, Sport Psychology, Metaphor
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GİRİŞ

Sporcunun sosyal çevresindeki bir etken ola-
rak sporcularda oluşacak düşünce, deneyim, 
duygusal durum ve performans değişikliğini 
sağlamada en önemli faktörlerden birisi ant-
renörlerdir (Horn, 2008: 239). Antrenörler 
sporcularına spor kurallarını ve taktiklerini 
öğreten, onları çalıştıran, sporcuların kabi-
liyetlerini keşfederek, onları karşılaşmalara 
hazırlayan ve uygun bir disiplin geliştiren ki-
şilerdir (Dolaşır, 2006: 17). Spor ortamında 
liderler antrenörlerdir ve onların spor psiko-
lojisi uygulamalarına bakış açıları önemlidir. 
Çünkü antrenörlerin spor psikolojine bakış 
açıları onların spor psikolojisi uygulamaları 
konusunda tutum ve davranışlarına etki ede-
bilecek bir unsurdur.

Spor psikolojisi, spor ortamındaki bireylerin 
davranışlarını araştıran bir disiplin olarak ta-
nımlanmaktadır (Weinberg ve Gould, 2014: 
4). İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır ve bi-
lişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal yönleriyle 
bir bütündür. Sporcuların ortaya koydukları 
sportif performans, bu dört temel unsurun 
bir arada değerlendirilmesi ve gerekli çalış-
maların birlikte planlanması ve uygulanması 
ile geliştirilebilir. Bu bağlamda sporcuların 
istenen performansa ulaşabilmeleri için fizik-
sel, biyo-mekaniksel, taktiksel ve sosyal bir 
hazırlığa ek olarak psikolojik hazırlığın da 
planlanması ve uygulanması gerektiği ifade 
edilmiştir (Erdoğan ve Kocaekşi, 2015: 58). 

Spor psikolojisi, antrenörlerin faydalanmaları 
gereken önemli bir alandır. İlgili alan yazında 
spor psikolojisi ile ilgili uygulamaların spor-
cuları nasıl etkilediğine dair uzun yıllardır 
araştırmaların yapıldığı (Weinberg ve Comar, 
1994: 406-418; Greenspan ve Feltz, 1989: 
219-236; Golby ve Wood, 2016: 25-44) ve bu 
uygulamaların birçok açıdan sporculara katkı 
sağladığı ortaya koyulmuştur (Fenner ve ark., 
2016: 59). Bu bağlamda, antrenörlerin, takım-
ları için belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri 
için psikolojik antrenmanları da programla-
rına eklemelerinin olumlu sonuçlar vereceği 
ifade edilebilir.

Konter (1998: 32) bazı antrenörlerin spor psi-
kolojisi uygulamalarına şüpheyle baktıkları-
nı, kendi otoritelerinin sarsılacağını ve spor 
psikolojisinin bir işe yaramayacağını düşün-
düklerini ifade etmektedir. Alan yazındaki 
araştırmalar (Bastos ve ark., 2014: 33; Voight 
ve Callaghan, 2001: 99; Partington ve Orlick 
1987: 101) antrenörlerin spor psikolojisine 
yönelik destek almasındaki engelleri şöyle 
belirtmektedir; uygulamaların zaman aldı-
ğının düşünülmesi, finansal kısıtlıklar, sade-
ce psikolojik problemler olduğu zaman spor 
psikolojisi uygulamalarına ihtiyaç duyulması, 
spor psikolojisi alanında destek almanın utan-
dırıcı olduğunun düşünülmesi, yönetimin bu 
konuyu önemli bulmaması ve psikolojik per-
formans danışmanının faydalı olduğunun dü-
şünülmemesi. Bu düşünceler, spor psikolojisi 
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alanının etkin bir şekilde antrenörler tarafın-
dan kullanımını ve spor psikologları ile çalı-
şacak antrenör sayısının artmasını önleyecek 
engellerdir. Bu engeller antrenörlerin spor 
psikolojisini nasıl algıladıkları ile ilgilidir. Bu 
noktada algılar önemli bir unsurdur, çünkü 
bireylerin bir konu hakkındaki olumlu ya da 
olumsuz algıları davranışlarına etki edebilir. 

Bireylerin bir konu hakkındaki algılarını or-
taya çıkartmak için metaforlar iyi bir araçtır. 
Çünkü metaforlar bir kişinin bir kavramı ya 
da bir olguyu algıladığı şekilde, benzetmeler 
yaparak ortaya koymaktadır (Aydın, 2011: 
41).  İnsanlar nasıl algılıyor, nasıl düşünüyor 
ve ne yapıyorsa oluşturdukları metaforları da 
o biçimde tasarlamaktadır (Lakoff ve John-
son, 1980: 195-208). Bu nedenle metafor-
lar bireylerin bir konu hakkındaki algılarını 
belirlemek için kullanılabilecek önemli bir 
araçtır. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma-
nın amacı antrenörlerin spor psikolojisi kav-
ramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıy-
la ortaya çıkarmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmıştır.

1. Antrenörlerin, ‘‘spor psikolojisi” kavramı-
na ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?

2. Spor psikolojisi kavramına ilişkin ortaya 
çıkan metaforlar ortak özellikleri bakımından 
hangi kavramsal kategoriler altında toplana-
bilir?

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kulla-
nılmıştır. Olgubilim deseni farkında oldu-
ğumuz, ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir 
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odak-
lanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan, 
aynı zamanda da tam anlamını kavrayama-
dığımız olguları araştırmayı amaçlayan ça-
lışmalar için olgubilim uygun bir desendir. 
Olgubilim araştırmalarında genellikle bir 
olguya ilişkin bireysel algıların ortaya çıka-
rılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda bu araştırma, 
antrenörlerin spor psikolojisi kavramına iliş-
kin sahip oldukları algıları metaforlar aracılı-
ğı ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar

Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde çalışan 
antrenörler oluşturmaktadır. Çalışma grubu 
ise nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile se-
çilmiştir. Araştırmaya katılmaya davet edilen 
ve gönüllü olarak bu araştırmaya katılan 182 
antrenör bu araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturmaktadır. Herhangi bir metafor içer-
meyen ve birden çok metafor kullanan antre-
nörlerin ifadeleri analize dahil edilmemiştir. 
Bu nedenle toplam 109 antrenörden elde edi-
len veriler analiz edilmiştir. Katılımcılar 75 
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(%68.80) erkek ve 34 (%31.20) kadın antre-
nörden oluşmaktadır. Antrenörlerin yaş orta-
lamaları 26.95±7.67 antrenör deneyim yılları 
ise 4.86±4.41 yıl olarak belirlenmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmaya katılan antrenörlerin spor psi-
kolojisi kavramına ilişkin sahip oldukları al-
gıları ortaya çıkarmak için hazırlanan form 
üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
metafor ile ilgili bilgi ve örnek cümleler ka-
tılımcılara sunulmuştur. İkinci bölümünde 
ise antrenörlerin kişisel bilgileri (yaş, cinsi-
yet, branş, medeni hal, antrenörlük deneyim 
yıl vb.) sorulmuştur. Üçüncü ve son bölümde 
ise antrenörlerden “spor psikolojisi…gibidir, 
çünkü…” cümlesini tamamlamaları isten-
miştir. Antrenörlerin doldurdukları anketler 
doküman olarak araştırmanın veri kaynağını 
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan an-
ket formu çevrimiçi olarak katılımcılara su-
nulmuştur. Katılımcılar cep telefonları veya 
bilgisayarları aracılığı ile internet ortamında 
oluşturulan anket formuna erişim sağlamış-
lardır. Çevrimiçi olarak erişilen anket for-
mundaki sorular cevaplandıktan sonra bilgi-
ler aynı şekilde çevrimiçi ortamda araştırma-
cılara ulaşmıştır.

Verilerin Analizi

Herhangi bir metafor içermeyen ve birden 
çok metafor kullanan veriler temizlendikten 
sonra 109 katılımcının formları içerik ana-

lizine tabi tutulmuştur.  Verilerin analizi ve 
yorumlanması süreci Saban (2009: 285) ta-
rafından kullanılan aşamalar dikkate alına-
rak yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesi ve 
yorumlanması süreci; (1) metaforların belir-
lenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) 
kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği 
sağlama ve (5) verilerin analizi olmak üzere 
beş aşamada gerçekleştirilmiştir.

İlk olarak birinci ve ikinci yazar birlikte tüm 
metaforları Excel dosyasında sıralamıştır. 
Tüm cümleler tek tek incelenmiş ve anlamlar 
açısından fikir birliğine varana kadar değer-
lendirilerek kategorize edilmiştir. Sonrasında 
ise oluşturulan kategori isimleri ve tüm me-
tafor cümleleri nitel araştırma konusunda de-
neyimli iki araştırmacıya daha gönderilmiştir. 
Bu araştırmacılardan alınan görüşe göre veri-
ler anlam bakımından tekrar incelenerek ge-
rekli düzeltmeler yapılmıştır. En son aşamada 
ise elde edilen veriler ile karşılaştırma yapmak 
amacı ile spor psikolojisi alanında deneyimli 
bir kişiden uzman görüşü alınmıştır. Uzman-
dan elde edilen veriler ile bu araştırmanın 
verileri güvenirlik açısından karşılaştırmıştır. 
Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için 
Miles ve Huberman’ın (1994: 64) Güvenilir-
lik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş 
Ayrılığı) X 100 şeklinde önerdiği güvenilirlik 
formülü kullanılmıştır. Bu işlem sonucunda 
elde edilen uyuşum yüzdesinin %70’in üze-
rinde çıkması, araştırma için güvenilir kabul 
edilmektedir. Yapılan hesaplama sonucunda 
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bu uyuşma oranının %82 çıkması bu çalışma 
için güvenilir olarak kabul edilmiştir (Miles 
& Huberman, 1994: 64). 

Bu araştırmada da geçerliliği sağlamak ama-
cıyla araştırma aşamaları ayrıntılı olarak be-
timlenmiş ve süreç açık bir şekilde ortaya ko-
yulmuştur. Araştırmanın bulguları kısmında 
ise katılımcılar tarafından elde edilen meta-
forlar orijinalliği bozulmaksızın verilmiş ve 
her bir kategori için katılımcıların metaforla-

rından oluşan üç örnek cümle okuyucuya su-
nulmuştur. Üçten daha az ifadenin bulunduğu 
kategoride ise tüm ifadeler verilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, çalışmaya katılan antrenörlerin 
“spor psikolojisi” kavramına yönelik oluş-
turdukları metaforlar ve bu metaforların yer 
aldığı kategoriler tablolar halinde verilerek 
yorumlanmıştır.
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Tablo 1. Antrenörlerin Spor Psikolojisi Kavramına Yönelik Oluşturduğu Metaforlar

Metafor n Metafor n Metafor n Metafor n Metafor n

Anahtar 4 Uzun yolculuk 1 Başarının 
sırrı

1 Kaynak 1 Eldeki kuş 1

Kalp 4 Bir ülkenin 
krallığı

1 Çok önemli 
bir bilim

1 Kendini 
bilmek

1 Düşünce 
süreçleri

1

Anne 3 Yönlendirici 
bilgi

1 Asansör 
düğmesi

1 Yönetim 
odası

1 Nefis ile sa-
bır arasında 
bir çizgi

1

Yaşam 3 Ufuk çizgisi 1 Uzay 1 Başarının 
anahtarı

1 Bir çarktaki 
ana dişli

1

Arkadaş 2 Başarının 
sonucu

1 Meyve veren 
bir ağaç

1 Arabanın 
gaz pedalı 

1 Temel bir 
ihtiyaç

1

Hayat 2 Elmas 1 Aile ferdi 1 Kültür 1 Şefkat 1

Parmak izi 2 Bir bedenin 
uzuvları

1 Sporun can 
damarı

1 Besin des-
teği

1 Araba kul-
lanmak

1

Meyve 2 Ekstra antren-
man

1 Antrenman 
yapmak

1 Arabanın 
motoru

1 Derin bir 
kuyu

1

Eğitim 2 Anne-baba 1 Dost 1 Beyin 1 Deniz feneri 1

Sporun ruhu 2 Ekmek-su 1 İlaç 1 Aş 1 Çimento 1

Deniz 2 İnanç 1 Takım 1 Paraşüt 1 Gıda 1

Doping 2 Hedef 1 Altın 1 Zirve 1 Kol saati 1

Çocuk 2 Futbol topu 1 Okyanus 1 Kar 1 Şiir 1

Su 2 Yumurta 1 Çay 1 Atom 1 Tecrübe 1

Rehber 1 Terazi 1 Tohum 1 Sevgili 1 Yelken 1

Bir binanın 
temeli

1 Performansın 
temeli

1 Taşıyıcı 
kolon

1 Oyun ha-
muru

1 İskelet 1

Pusula 1 Gezi 1 Nota 1 Psikolog 1 Sağlık 1

Zincir 1 Mont 1 Şairin kalemi 1 Din 1 Toplam 109

Antrenörlerin metaforları incelendiğinde tek-
rar eden metaforlar göz önünde bulundurula-

rak toplamda 89 farklı metafor oluşturdukları 
belirlenmiştir. Bu metaforlardan en çok kul-
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lanılanlar ise, anahtar (4), kalp (4), anne (3), 
yaşam (3), arkadaş (2), doping (2), parmak izi 
(2), meyve (2), çocuk (2), hayat (2), su (2), 

sporun ruhu (2), deniz (2), eğitim (2) meta-
forlarıdır. 

Tablo 2. Anlamları Açısından Metafor Kategorileri, Kullanılan Metaforlar ve Metafor 
Sayıları

Kategori Adı Metaforlar Farklı Meta-
for Sayısı

Toplam 
Metafor 
Sayısı

Metafor 
Yüzdesi

Başarıya Götüren/ Perfor-
mansı Geliştiren

Anahtar, Ruh, Kalp, Elmas, Zirve, 
Başarının sonucu, Başarının sırrı, İlaç, 
Performansın temeli, Doping (2), Besin 
desteği, İnanç, Hedef, Başarının anahtarı

14 15 %13.76

Bilgi Sağlayan Anne, Gezi, Psikolog, Rehber, Kaynak, 
Kendini Bilmek

6 6 %5.50

Bireysel Yaklaşım Gerek-
tiren

Deniz, Derin bir kuyu, Kültür, Okyanus, 
Parmak izi (2), Ekstra antrenman

6 7 %6.42

Destekleyen/ Geliştiren Altın, Anne-baba, Düşünce süreçleri, 
Meyve veren bir ağaç, Sporun ruhu, 
Takım, Dost

7 7 %6.42

Olumlu-Olumsuz Etkile-
yebilen/Doğru Kullanıl-
ması Gereken

Araba kullanmak, Arabanın gaz pedalı, 
Oyun hamuru, Deniz, Yumurta, Terazi, 
Kalp, Nota, Eldeki kuş, Kar, Mont, Ne-
fis ile sabır arasında bir çizgi, Arkadaş

13 13 %11.92

Emek Gerektiren Çocuk, Din, Futbol topu, Meyve, Uzun 
yolculuk, Yaşam, Eğitim

7 7 %6.42

Farklı Bakış Açısı Gerek-
tiren

Hayat 1 1 %0.91

Kapsamlı Olan Çocuk, Uzay, Yaşam, Eğitim, Ufuk 
çizgisi, Çay, Meyve

7 7 %6.42

Keyif Veren Hayat, Paraşüt 2 2 %1.83

Mental Olarak Hazırlayan Sporun can damarı, Aile ferdi, Asansör 
düğmesi.

3 3 %2.75
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Temel Oluşturan-Olmazsa 
Olmaz

Su (2), Anne (2), Antrenman yapmak, 
Arabanın motoru, Aş, Atom, Bir bedenin 
uzuvları, Bir binanın temeli, Bir çarktaki 
ana dişli, Çimento, Gıda, İskelet, Kalp 
(2), Sağlık, Sevgili, Temel bir ihtiyaç, 
Şairin kalemi, Şefkat, Taşıyıcı kolon, 
Tohum, Ekmek/su, Anahtar (2), Çok 
önemli bir bilim 

23 27 %24.77

Yönlendirici Arkadaş, Yönetim odası, Deniz feneri, 
Pusula, Beyin, Yaşam, Yelken, Kol saati, 
Yönlendirici bilgi

9 9 %8.25

Diğer Anahtar, Şiir, Tecrübe, Zincir, Bir ülke-
nin krallığı

5 5 %4.58

*parentez içinde gösterilen sayılar o metafo-
run kaç kere kullanıldığını (frekans) göster-
mektedir.

Spor psikolojisi kavramına ilişkin antrenörle-
rin oluşturdukları metaforlar anlamsal olarak 
kategorilere ayrıldığında toplam 13 kategori 
belirlenmiştir. Bu kategoriler; başarıya gö-

türen/performansı geliştiren, bilgi sağlayan, 
bireysel yaklaşım gerektiren, destekleyen/ge-
liştiren, olumlu-olumsuz etkileyebilen/doğru 
kullanılması gereken, emek gerektiren, farklı 
bakış açısı gerektiren, kapsamlı olan, keyif 
veren, mental olarak hazırlayan, temel oluş-
turan/olmazsa olmaz, yönlendirici ve diğer 
kategorileri olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Metafor Kategorilerinin Açıklamaları 

Kategori Adı Kategori Açıklaması

Başarıya Götüren/ Per-
formansı Geliştiren

Spor psikolojisinin hem psikolojik hem de fiziksel olarak sporcuya başarı sağladı-
ğını, motive ettiğini, başarıyı doğrudan etkilediğini, başarmak ve gelişmek için bir 
ihtiyaç olduğunu ve performansı arttırdığını ifade etmektedir. 

Bilgi Sağlayan Spor psikolojisinin psikolojik ve fiziksel konularda sporcuya bilgi aktardığını, spor-
cuyla ilgili bilgiyi ortaya koyduğunu ifade eder.

Bireysel Yaklaşım 
Gerektiren

Spor psikolojisinin her sporcunun farklılığını göz önünde bulundurduğunu ifade 
eder.

Destekleyen-Geliştiren Spor psikolojisinin psikolojik, fizyolojik,  
bilişsel, teknik, taktik açıdan yardım ettiğini, sporcuyu değerlendirme ve yönlen-
dirmede etkili olduğunu, destekleyip geliştirdiğini ve bir şeyleri öğrettiğini ifade 
etmektedir.

Olumlu-Olumsuz 
Etkileyebilen/ Doğru 
Kullanılması Gereken

Spor psikolojisinin doğru kullanılması gerektiğini, dengeli, etkili ve doğru kullanıl-
dığında keyif verdiğini, mutluluk verici sonuçlar getirdiğini, desteklediğini, hedefe 
ulaştırdığını, rahatlık sağladığını doğru kullanılmadığında ise olumsuz sonuçlara ve 
kaybetmeye sebep olduğunu ifade eder.

Emek Gerektiren Spor psikolojisinin sabır-süreklilik-çaba istediğini, karmaşık, yorucu, uzun ve yine-
lenen süreçleri olduğunu ifade etmektedir.

Farklı Bakış Açısı 
Gerektiren

Spor psikolojisinin durumlara farklı açılardan bakmayı gerektirdiğini ifade etmek-
tedir.

Keyif Veren Spor psikolojisinin kullanıldığında keyif verdiğini, olumlu-olumsuz durumlarda 
keyif almayı sağladığını ifade etmektedir.

Kapsamlı Olan Spor psikolojisinin keşfedilse bile sonu olmadığını, çeşitli olaylara hitap ettiğini, 
farklı durumları içinde barındırdığını ifade etmektedir.

Mental Olarak Hazır-
layan

Spor psikolojisinin müsabaka anında mental olarak hazır olmayı sağladığını, tek-
nik-taktiği verimli kullanmaya yardımcı olduğunu ifade etmektedir.

Temel Oluşturan/Ol-
mazsa Olmaz

Spor psikolojisinin her zaman kullanılması gerektiğini, ihtiyaç duyulduğunu, bir 
temel oluşturduğunu, kullanılmadığı durumlarda verimi azalttığını, her şeyin ona 
bağlı olduğunu ifade etmektedir.

Yönlendirici Spor psikolojisinin nerde ne yapman gerektiğini öğrettiğini, doğru yönlendirmeyle 
hedefe ulaştırdığını, psikolojik-fiziksel-mental olarak davranışlarını yönlendirdiğini 
ifade etmektedir.

Diğer Yukarıda ifade edilen kategorilerden herhangi birisinde kategorize edilemeyen 
ifadeleri içermektedir.
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Metafor kategorilerinin açıklamaları yuka-
rıdaki tabloda görülmektedir (tablo 3). Bu 
açıklamalar antrenörler tarafından oluşturu-

lan ifadelerin spor psikolojisinin hangi yönü-
nü vurguladığını belirtmektedir.

Tablo 4. Metafor Kategorileri ve Kategorilere Ait Örnek Cümleler

Kategori Adı Örnek Cümleler

Başarıya Götüren/ Performan-
sı Geliştiren

Doping gibidir çünkü performansı arttırır.

Besin desteği gibidir çünkü destek almazsan başarılı olamazsın.

Anahtar gibidir çünkü başarının kilidini açar.

Bilgi Sağlayan Gezi gibidir çünkü sporcunun farklı yönlerini keşfeder. 

Kaynak gibidir çünkü her sporcu hakkında bize bilgi verir. 

Anne gibidir çünkü motivasyon, stresle mücadele, sakatlıkla mücadele gibi 
her konuda bilgi verir.

Bireysel Yaklaşım Gerektiren Parmak izi gibidir çünkü her sporcu özeldir.

Derin bir kuyu gibidir çünkü her birey için ayrı bir psikolojik durum söz 
konusudur.

Kültür gibidir çünkü her bireyin kişiliğine göre spordan beklentisi de farklı-
laşır.

Destekleyen/Geliştiren Takım gibidir çünkü beraber olarak zorlukları aşarsınız.

Dost gibidir çünkü size hem yardımcı olur, performansınızda yararlı olur 
hem de bir dost gibi iyi hissettirir.

Anne baba gibidir çünkü size öğretir geliştirir bilgilendirir.

Olumlu-Olumsuz Etkileye-
bilen/ Doğru Kullanılması 
Gereken

Arabanın gaz pedalı gibidir çünkü yola göre kullanmazsan kazaya kurban 
götürür.

Kalp gibidir çünkü kalp ritmi bozuk atarsa vücut hasar görür. Düzenli çalı-
şan kalpte ise vücutta beyinde rahattır.

Oyun hamuru gibidir çünkü oyun hamurundan yapılabilecekler sınırsızdır 
mühim olan nasıl şekillendirildiğidir.

Emek Gerektiren Meyve gibidir çünkü ne kadar çok sularsan o kadar meyve alırsın. 

Eğitim gibidir çünkü çok uzun ve yorucu bir yoldur.

Uzun yolculuk gibidir çünkü sabır ve kararlılık ister.

Farklı Bakış Açısı Gerektiren Hayat gibidir çünkü hayatta olduğu gibi durumlara farklı pencerelerden 
bakmayı gerektirir.  
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Keyif Veren Paraşüt gibidir çünkü düşüşü yavaşlatır. Uçmaktan da düşmekten de keyif 
almayı sağlar.

Hayat gibidir çünkü güzel yaşarsan keyif alırsın.

Kapsamlı Olan Çocuk gibidir çünkü eğlencesi, hırsı, öğreticiliği, eğitimciliği hepsi içindedir 
başka psikolojiler bu kadar çok şeyi içinde barındırmaz. 

Yaşam gibidir çünkü yaşamda da her türlü olumlu olumsuz olaylarla karşıla-
şabiliyoruz.

Eğitim gibidir çünkü herkese hitap eder.

Mental Olarak Hazırlayan Sporun can damarı gibidir çünkü psikolojik yani mental olarak hazır olma-
yan bir sporcu teknik ve taktiği yeterince kullanamaz canlı olamaz sadece 
orada bedenen olur, kendini veremez.

Aile ferdi gibidir çünkü spor sadece fizik, taktık ve teknikten oluşmayıp 
gerekli güdülenme, mental destek için de yardımları olur.

Başarıya giden asansörün bizi bir üst kata çıkaracak düğmesi gibidir çünkü 
kişinin önce mental olarak hazır olması gerekir.

Temel Oluşturan/ Olmazsa 
Olmaz

Gıda gibidir çünkü sürekli ihtiyaç duyarız.

Anne gibidir çünkü olmazsa olmaz.

Atom gibidir çünkü maddenin yapıtaşı nasıl atomsa spor içinde psikoloji o 
kadar önemlidir

Yönlendirici Arkadaş gibidir çünkü nerde ne yapman gerektiğini sana ödünler. 

Yaşam gibidir çünkü yaşamımızdaki davranışlarımızı yönlendirir.

Beyin gibidir çünkü o psikoloji antrenmanlarda, müsabakalarda bizi yönlen-
diren beynimizdeki düşüncelerdir.

Her bir kategoriye ait metaforlardan üçer tane 
seçilip orijinalliği değiştirilmeden yukarıdaki 
tabloda sunulmuştur (tablo 4). Üçten daha az 
ifade bulunan kategorilerde ise tüm ifadeler 
olduğu gibi verilmiştir.

TARTIŞMA

Araştırma bulgularına göre antrenörlerin spor 
psikolojisi kavramına ilişkin oluşturdukları 
metaforlardan aynı olan metaforlar birlik-

te hesaplandığında toplam 89 farklı metafor 
ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlar anlam-
sal açıdan incelendiğinde 13 farklı kategori 
altında sınıflandırılmıştır. En çok metaforun 
ait olduğu ilk üç kategori sırasıyla, temel 
oluşturan/olmazsa olmaz (%24.77), başarı-
ya götüren/performansı geliştiren (%13.76) 
olumlu-olumsuz etkileyebilen/doğru kulla-
nılması gereken (%11.92) kategorileridir. 
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Temel oluşturan/olmazsa olmaz kategorisinde 
toplam 27 metafor üretildiği ve bu metaforların 
“su, anne, antrenman yapmak, arabanın moto-
ru, aş, atom, bir bedenin uzuvları, bir binanın 
temeli, bir çarktaki ana dişli, çimento, gıda, 
iskelet, kalp, sağlık, sevgili, temel bir ihtiyaç, 
şairin kalemi, şefkat, taşıyıcı kolon, tohum, 
ekmek/su, anahtar, çok önemli bir bilim” ol-
duğu belirlenmiştir. Oluşturulan metaforların 
anlamları incelendiğinde, antrenörlerin spor 
psikolojisini, olması gereken çok önemli bir 
ihtiyaç olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. 
Bu konuda yapılan araştırmalarda da spor psi-
kolojisi konusunda bilgili olmanın bütün sevi-
yelerde çalışan antrenörler için önemli olduğu 
ifade edilmektedir. Spor psikolojisi sayesinde 
antrenörlerin sporcuları yüksek performansa 
ulaştırabileceği belirtilmiştir (Ohuruogu ve 
ark., 2016: 48).

Başarıya götüren/performansı geliştiren kate-
gorisinde toplam 15 metafor üretildiği ve bu 
metaforların “anahtar, ruh, kalp, elmas, zirve, 
başarının sonucu, başarının sırrı, ilaç, perfor-
mansın temeli, doping, besin desteği, inanç, 
hedef, başarının anahtarı” olduğu görülmekte-
dir. Altıntaş ve Akalan’da (2007: 39) sporda, 
başarılı performans için fiziksel ve fizyolojik 
açıdan güçlü olmanın yanı sıra zihinsel ve 
duygusal durumunda önemli olduğunu ifa-
de ederek spor psikolojinin önemine vurgu 
yapmışlardır. Antrenörlerin, spor psikolojisi 
kavramına yönelik algılarını en çok başarıya 

götüren/performansı geliştiren kategorisinde 
oluşturmaları spor psikolojisinin başarıya gö-
türen bir araç olduğuna inançlarını ve sportif 
performansı geliştirmek için spor psikolojisin-
den yararlanılabileceğini düşündüklerini gös-
termektedir. Onağ ve ark. (2013) futbol ant-
renörleri ile görüşmeler yaparak antrenörlere 
göre sportif başarıyı etkileyen etmenleri ince-
lemiştir. Araştırma sonuçlarına göre antrenör-
ler, motivasyon ve iletişim gibi spor psikolo-
jisinin altında sınıflandırılabilecek unsurların 
spordaki başarıyı artırdığını düşünmektedirler 
(Onağ ve ark. 2013: 133).

Olumlu-olumsuz etkileyebilen/doğru kullanıl-
ması gereken kategorisinde toplam 13 meta-
forun üretildiği görülmektedir ve bu metafor-
ların “araba kullanmak, arabanın gaz pedalı, 
oyun hamuru, deniz, yumurta, terazi, kalp, 
nota, eldeki kuş, kar, mont, nefis ile sabır ara-
sında bir çizgi, arkadaş” olduğu belirlenmiş-
tir. Bu kategorideki metaforlar ve anlamları 
incelendiğinde spor psikolojisinin doğru ola-
rak faydalanılması gereken bir alan olduğu, 
doğru şekilde faydalanılmadığında olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkacağını ifade etmektedir. 
Antrenörlerin spor psikolojisinin hassas ol-
duğunu düşünmeleri ve doğru kullanıldığında 
etkili uygulamaları içerdiği fikrinde olmaları 
önemli bir sonuçtur. Bu algılar, antrenörlerin 
spor psikolojisinden ve psikolojik performans 
danışmanından faydalanmalarını sağlayabile-
cek özelliktedir. Araştırmadaki diğer bulgular 
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incelendiğinde, antrenörlerin spor psikoloji-
sinin sporcu hakkında bilgi sağladığını, her 
sporcu için özel bir yaklaşım gerektirdiğini, 
sporcuyu destekleyip gelişimine katkı sağla-
dığını, emek gerektiren bir süreç olduğunu, 
farklı bakış açılarından bakmayı gerektirdiği-
ni, keyifli bir alan olduğunu, sporcuyu men-
tal olarak hazırladığını, sporcu ve antrenöre 
yol gösterdiğini ve birçok konuyu kapsayan 
kapsamlı bir alan olduğunu düşünmektedir-
ler. Antrenörlerin sporda psikolojik destek 
alma konusundaki algılarını belirlemeye yö-
nelik olarak yapılan bir araştırmada, önceden 
psikolojik performans danışmanı ile olumlu 
deneyimler yaşayan antrenörlerin bu destek-
ten faydalanma ihtimallerinin daha yüksek 
olduğunu ifade edilmiştir (Zakrajsek ve ark., 
2016: 401). Diğer bir araştırmada ise antre-
nörler ve takımın yönetim ekibi ile spor psi-
kolojisi konusunda görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşmelerde katılımcılar spor psikoloğu-
nun sporcular için önemli bir etken olduğunu 
belirtmişlerdir. Öte yandan, bazı katılımcıla-
rın ise önceden bu konuda olumsuz tecrübe-
ler edindikleri, spor psikoloğunun antrenör 
sporcu ilişkisine zarar vereceğini düşündük-
leri, sadece antrenörlerin spor psikolojisi ko-
nusunda sporculara yeterli olabileceklerine 
inandıkları ve spor psikolojisi desteğinden te-
dirgin oldukları da ortaya koyulmuştur (Cook 
ve Fletcher, 2017: 346).

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, spor 
psikolojisinin antrenörler tarafından genel 
olarak olumlu olarak algılandığını ve bu ala-
nın çok yönlü etkisi olacağını düşündüklerini 
ortaya koymaktadır. Fakat dünyada birçok 
ülkede, üzerinde önemle durulan ve perfor-
mans için olmazsa olmazlardan birisi olan 
spor psikolojisi çalışmalarının hâlâ ülkemiz-
de çok iyi tanınmadığı ve spor çevrelerince 
bu alana gereken önemin verilmediği de ifa-
de edilmiştir (Erdoğan ve Kocaekşi, 2015: 
63). Dünyada spor psikolojisi uygulamaları 
incelendiğinde, bu alanın ilk olarak 1890’lı 
yıllarda ortaya çıktığı ve hızla geliştiği gö-
rülmektedir. Günümüzde ise spor psikolo-
jisinin birçok alanında teorik ve uygulamalı 
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir (Wein-
berg ve Gould, 2014: 20). Spor psikolojisi 
uygulamalarının bazı ülkelerde daha etkili bir 
şekilde kullanıldığı görülürken bazı ülkeler-
de ise nispeten daha az yaygın ve verimsiz 
olarak kullanıldığı ya da daha geç geliştiği 
söylenebilir (Edwards ve Barker, 2015: 620). 
Bu farklılığın sebebi, bazı bölgelerde spor 
psikolojisi araştırmaları için daha çok maddi 
kaynak temin edilebilmesi olabilir (Edwards 
ve Barker, 2015: 620). Ayrıca, uygulama-
lı spor ve egzersiz psikolojisi birçok ülkede 
meslek tanımları yapılmış, resmi kurumlar 
tarafından tanınmış ve sistematik bir işe giriş 
süreci olan bir meslek dalı olarak karşımıza 
çıkarken (Devonport ve Lane, 2014: 233), 
Türkiye’de bu alanın oldukça yeni olduğu 
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ve bu alanla ilgili Türkiye’deki bazı uygu-
lamaların dünyadaki benzerlerinin gerisinde 
gelişim gösterdiği görülmektedir (Cömert ve 
ark., 2009: 129). Bu nedenle, bu alan ile ilgili 
eğitim ve akreditasyonla ilgili düzenlemele-
rin de yapılması gerektiği ortaya koyulmuştur 
(Görgülü, 2018: 176; Cömert ve ark., 2009: 
129). Böylece, spor psikolojisinin daha etkili 
bir şekilde uygulamada kullanılması sağlana-
rak, antrenör ve sporcuların bu alandan daha 
çok faydalanmasının önü açılabilecektir. 

SONUÇ

Antrenörlerin “spor psikolojisi” kavramına 
ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile in-
celenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada 
antrenörlerin spor psikolojisini genel olarak 
olumlu olarak algıladığı belirlenmiştir. Ayrı-
ca antrenörlerin çok farklı metaforlarla spor 
psikolojisini tanımladığı görülmektedir. Bu-
nun sebebinin antrenörlerin kişisel farklılık-
ları olduğu düşünülmektedir. Aynı araştırma 
farklı toplumlarda, farklı yıllarda veya farklı 
antrenör gruplarında gerçekleştirilir ise so-
nuçlar değişiklik gösterebilir. Ayrıca, antre-
nörlerin bu kadar olumlu algıları olmasına 
karşın aynı oranda spor psikolojisinden fay-
dalanıp faydalanmadıkları veya bir psikolojik 
performans danışmanından destek alıp alma-
dıkları ve bunların nedenleri de ileride yapı-
lacak araştırmalarda incelenebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study was to examine the coaches’ perceptions of the sport 
psychology concept through metaphor analysis. Method: A total of 182 sport coaches parti-
cipated in the study on a voluntary basis. After deleting the inappropriate forms, the data from 
109 participants were included in the further analysis. The participants were 75 (68.80%) male 
and 34 female (31.20%) sport coaches. The average age of the participants was 26.95 ± 7.67 
and their coaching experience was 4.86 ± 4.41 years. A questionnaire form prepared by the 
researchers was used to obtain the data. In this form, besides the questions containing personal 
information, the participants were asked to complete the sentence “sport psychology is like…
because….” to identify their perception about sport psychology. The analysis and interpretation 
of the data obtained in the study was carried out by taking into consideration the stages used by 
Saban (2008). These five stages were determination of metaphors, classification of metaphors, 
category development, providing validity and reliability, and analyzing the data. The Data was 
analyzed in Microsoft Excel and SPSS 17 programs. Expert opinion was also taken for relia-
bility analysis. The data obtained from the expert was compared with the data of this study in 
terms of reliability. For the reliability of the study, the reliability formula proposed by Miles and 
Huberman (1994) as “Reliability = Number of Agreement / Total Number of Agreement + Di-
sagreement x 100” was used. This value is accepted as reliable if the percentage of concordance 
obtained as a result of this procedure exceeds 70%. As a result of the calculation, reliability 
score was found to be 82% and it was accepted as reliable for this study (Miles & Huberman, 
1994). Results: After deleting the incorrect metaphors, a total of 109 metaphors were included 
in the analysis from 182 participants. As a result of the examinations, 89 different metaphors 
were obtained. The most commonly used metaphors were key (4), heart (4), mother (3), friend 
(2), life (3), doping (2), fingerprint (2), fruit (2), child (2), living (2), water (2), spirit of sport 
(2), sea (2) and education (2). When the metaphor sentences were categorized into semantic ca-
tegories, 13 categories were obtained. These categories are “leading to success/improving per-
formance, providing information, requiring individual approach, supporting/enhancing, having 
positive- negative impacts/requiring being used correctly, requiring effort, requiring different 
perspective, being comprehensive, being pleasant, being mentally preparing, being a basis-
essential and other. The categories were examined according to the number of the metaphors 
they have. The most number of the metaphors were categorized in “being a basis-essential”  (% 
11.92),  “leading to success/improving performance” (% 13.76) “having positive- negative im-
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pacts/requiring being used correctly” (24.77%) categories respectively. A total of 27 metaphors 
were used in being a basis-essential category. These metaphors were water, mother, training, the 
engine of the car, the atom, the limbs of a body, the basis of a building, the main gear on a whe-
el, cement, food, skeleton, heart, health, beloved, a basic need, poet’s pen, compassion, carrier 
colon, seed, bread / water, key, a very important science. When the meaning of the metaphors 
was examined, it was revealed that coaches see sports psychology as a very important need. A 
total of 15 metaphors were categorized in leading to success/improving performance category. 
These metaphors were key, spirit, heart, diamond, summit, result of success, secret of success, 
drug, the basis of performance, doping, nutritional support, faith, goal, key to success. Conclu-
sion: As a result of the research, it was determined that the perceptions of the trainers about the 
concept of sports psychology were generally positive. When sports psychology practices in the 
world are examined, it is seen that this area first emerged in the 1890s and developed rapidly. 
Nowadays, it is known that theoretical and practical studies are done in many areas of sports 
psychology (Weinberg and Gould, 2014). While sports psychology practices are used more 
effectively in some countries, it can be said that in some countries it is relatively less common 
and inefficient or developed later (Edwards and Barker, 2015). In addition, job descriptions of 
sport psychology jobs have been made and career pathways in sport psychology were iden-
tified in many countries (Devonport and Lane, 2014), however it can be said that this area is 
fairly new in   Turkey (Cömert et al., 2009). For this reason, it has been revealed that regulations 
related to education and accreditation should be made in this field in Turkey (Görgülü, 2018; 
Cömert et al., 2009). In this way, sport psychology can be used more effectively in practice, so 
that the trainers and athletes can benefit more from this area. The findings of this research were 
discussed in light of the literature and some suggestions were presented.
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TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE FUTBOL ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME 
SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ (1)

THE COMPARISON OF FOOTBALL COACHING TRAİNİNG SYSTEMS 
OF TURKEY AND ENGLAND

Gülten HERGÜNER1, Turgay Semih YAŞAR2, Çetin YAMAN3,Hacı Mustafa AKGÜL4

1-3Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye
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Öz: Bu çalışmanın amacı Türkiye ve İngiltere’de futbol antrenörlerinin 
yetiştirilme sistemlerinin mevcut yapısını incelemek, antrenör eğitim-
leri ve yükseltme kriterlerini karşılaştırarak, her iki ülkenin benzer ve 
farklı yönlerine dikkat çekilmesini sağlamaktır.   Türkiye ve İngilte-
re’deki futbol antrenörü yetiştirme sistemi ve eğitim programlarının 
mevcut durumun betimlendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemle-
rinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada karşılaştırmalı 
eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımla, sistemlerin ayrı ayrı ve bir-
likte belirlenen unsurları karşılaştırılarak incelenmiştir. Ayrıca araştır-
mada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak futbol antrenör-
lüğü alanında uzman görüşü alınmıştır. Araştırma Türkiye ve İngiltere 
Futbol Federasyonları, eğitim daireleri, Marmara Üniversitesi ve Gre-
enwich Üniversitesi ile sınırlıdır.  Federasyon ve eğitim dairelerinden 
verilen antrenörlük sınıflandırılması,  kurs süreleri, kurs ücretleri, kurs 
eğitim içerikleri,  bilgilerine ulaşılarak karşılaştırma yapılmıştır. Üni-
versitelerin eğitim Programları,  bölüm hedefleri ve süreleri karşılaş-
tırılmıştır. Türkiye ve İngiltere federasyonlarıyla yazışmalar yapılmış 
olup, elde edilen basılı kaynaklar; kitap, bilimsel tez,  makaleler ile 
yönetmelikler değerlendirilmiştir. Futbol antrenörlük kademeleri ince-
lendiğinde Türkiye’de 18 profesyonel, genç, kaleci ve diğ.) farklı ka-
deme verilirken, İngiltere’de 25 (profesyonel, genç, kaleci, uzmanlık) 
farklı kademe antrenörlük belgesi verildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin 
antrenör yetiştirme sistemi açısından bazı benzerlikleri olmakla birlik-
te farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir.  Her iki ülkenin antrenör 
yetiştirme durumlarındaki farklılıklardan kaynaklı daha iyi antrenör 
yetiştirilmesine dikkat çekilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Türkiye –İngiltere, Futbol, Karşılaştırmalı Ant-
renör Eğitimi 

Abstract: The purpose of this study is to examine the current educa-
tion structures of football coaches in Turkey and England; compare 
between the two countries’ coaching education and promotion criteria. 
The study which examined the coaching education structure between 
Turkey and England used document analysis method, which is one of 
the qualitative research methods. Programs of football associations 
and education institutes which teach football coaching in Turkey and 
England were examined. Besides, the study used semi-structured in-
terviews with specialists in football coaching. The study was limited 
to Turkey Football Federation, The Football Association, education 
department, Marmara University and University of Greenwich. A 
comparison was made between the federations’ coaching certificates 
regarding categorization, institutes, course periods, fees, education 
contents. Another comparison was made between the education de-
partments’ coaching certificates regarding education program, aims of 
education and departments. Correspondences were made between foot-
ball associations in Turkey and England and references gathered from 
both countries were assessed considering the books, theses, articles 
and regulations.  While there are 18 (proffesional, youth, goalkeeper, 
etc.) different levels given in Turkey regarding football coaching le-
vels; there are 25 different (professional, youth, goalkeeper, speciality) 
levels of coaching certificates in England. The results revealed that the 
two countries had certain similarities as well as differences regarding 
coaching education model. There were differences in coach education 
of the two countries and suggestions were made with an emphasis on 
better education of coaches. 

Key Words: Turkey-England, Football, Comparative Coach Training
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GİRİŞ

Futbol farklı kültürel, din, ırk, ekonomik ve 
sosyal yapılardan kişilerin bir araya geldiği iş 
ortamıdır (Cengiz, ve diğ., 2012: 66). Dünya 
tarihinin gelişim sürecinde pek çok spor in-
sanları etkisi altına almasına rağmen hiçbir 
spor branşı futbol kadar popüler olmamıştır. 
Bu ilgi 21. yy. dan itibaren futbolu büyük bir 
ticari kapasiteye ve endüstriye ulaştırmıştır 
(Ongan ve Demiröz, 2010: 32). Futbol birçok 
toplumun ilgi odağını oluşturarak seyirci po-
tansiyelinin ve katılımının en yüksek olduğu 
spor dalı haline gelmiştir. Futbola karşı halkın 
artan ilgisi nedeniyle, önemli bir takipçi kitle-
si yaratılmıştır, finansal değeri arttırılmıştır ve 
birçok araştırmaya konu olan güçlü, duygu-
sal bir yaklaşım oluşturulmuştur (Dawson ve 
diğ., 2000: 399). Bu nedenle futbolun gerek 
öğretiminde gerekse niteliğinin yükseltilme-
sinde futbol antrenörleri önemli sorumluluk 
taşımaktadır (İmamoğlu, diğ., 1996: 75-84). 

Futbol antrenörlerinin görevleri başlıca; spor-
cuyu teknik ve taktik yönden yetiştirmek ve 
gelişimini sağlamak, spor faaliyetlerine ha-
zırlamak, sporcunun potansiyelini arttırmak 
için okul, kulüp ve çevrede araştırma yap-
mak, günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalış-
ma programlarını hazırlamak, spor branşıyla 
ilgili iç ve dış yayınları takip etmek, spor dalı 
ile ilgili kurs, seminer ve eğitim faaliyetlerine 
katılmaktır (G.S.G.M., 2002).  Futbolun yay-
gın etkisinden dolayı Türkiye’de ve dünyanın 

hemen hemen her ülkesinde en fazla sporcuya 
temasta bulunan antrenör grubu futbol antre-
nörleridir. Bu sebeple futbol antrenörlerinin 
niteliğinin ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla futbolda dünyanın en köklü ülke-
lerinden biri olan İngiltere’nin futbol eğitim 
programı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Karşılaştırmalı eğitim “Farklı kültürlerde ve 
ülkelerde iki veya daha fazla eğitim sistemini 
teorik ve pratik anlamda farklılıkları ve ben-
zerlikleri ile inceleyen bir araştırma alanıdır” 
şeklinde tanımlanmaktadır (Türkoğlu, 1984: 
18). Eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasın-
da, kapsamı ve niteliği belirleyen bazı dış 
faktörler bulunmaktadır (Tokgöz, 2017: 34). 
Bu faktörler iki ana kategori altında doğal 
ve sosyal faktörler altında incelenebilirken 
Ültanır’a (1994) göre doğal faktörler, coğrafi 
faktörlerdir. Sosyal faktörler ise; demografik, 
ırk, dil, din, politik ve ekonomik faktörler ol-
mak üzere, altı alt kategoriye ayrılmaktadır. 
Bu araştırmada Türkiye ve İngiltere futbol 
antrenörlük sistemleri incelenirken belirtilen 
dış faktörler dikkate alınmıştır.

Karşılaştırmalı eğitimde son zamanlarda teo-
rik sistemcilerin saha araştırması ve (area stu-
dies) problem inceleme (problem approach) 
yaklaşımları kullanılır. Karşılaştırmalı eği-
timde ele alınan bir yaklaşımda, karşılaştırı-
lacak bölgeler ve sistemler arasında aynılıklar 
(Kongruenz), benzerlikler (Affinität) ve fark-
lılıklara (Diskrepanz) dikkat edilir. Karşılaş-
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tırma yapılırken de, ele alınan problemi tarihi 
gelişim içinde yorumlama, fonksiyonel anali-
zini yapma, sayısal verilerini toplama, sonra 
tekrar sentezci yorumlara gitme tarzında bir 
yol izlenir (Holmes, 1981: 45).

Beden eğitimi ve sporda ise karşılaştırmalı 
eğitimin amacını; “eğitimin çeşitli alanların-
da olduğu gibi beden eğitimi ve sporda da, en 
az iki ve daha fazla ülkenin eğitim sistemini 
değerlendirirken beden eğitimi ve spor pen-
ceresinden bakarak, benzerlik ve farklılıkları 
belirlemektir. Ayrıca mevcut yapının güçlü ve 
zayıf yönlerini ortaya koymak, merak edilen 
sorulara ve sorunlara dikkat çekmek, sonuca 
göre çözüm amaçlı önerilerde bulunarak hem 
genel eğitim hem de Beden eğitimi ve spor-
da kalitenin arttırılmasına katkı sağlamaktır” 
şeklinde ifade etmiştir (Hergüner ve diğ., 
2016: 800)

Dünyada futbolun beşiği olarak bilinen İn-
giltere son yıllarda sportif anlamda futbolda 
başarıyı yakalamakta güçlük çekmektedir. 
Bu durumu giderilmesi için İngiltere Futbol 
Federasyonu 2016 yılından itibaren Alman-
ya, İspanya, İtalya ve İskoçya gibi ülkelerden 
destek alarak yeni (Four Corner) futbol siste-
mini tasarlamıştır. Türkiye’deki futbol antre-
nörlük sistemi incelendiğinde mevcut yapıda 
bir futbol sistemi veya ülkeye özgü bir futbol 
karakteri ve buna benzer bir yapılanma bu-
lunamamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de mev-
cut futbol antrenörlük sistemine bir kalkın-

ma planı oluşturma amacı taşımaktadır.  Bu 
araştırmanın amacı Türkiye ve İngiltere’de 
futbol antrenörlerinin yetişme modellerinin 
mevcut yapısını olumlu ve olumsuz yönle-
riyle aynılıkları, benzerlikleri ve farklılıkları 
karşılaştırarak, her iki ülke adına önerilerde 
bulunmaktır.

Türkiye’de Futbol Antrenörlüğü Sistemi 
ve Mevcut Durum

Türkiye’de futbol antrenörü yetiştirme göre-
vini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları veya Spor 
Bilimleri Fakültelerinin antrenörlük bölümle-
ri üstlenmektedir. Türkiye futbol antrenörlü-
ğü incelendiğinde profesyonel ve genç takım 
antrenörlük kademeleri (6), Kaleci antrenör-
lüğü (2), Teknik direktörlük (1) ve uzmanlık 
belgeleri (7) olmak üzere 18 farklı belge ve-
rilebilir (Web-1). Türkiye’de Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulları ve Spor Bilimleri 
Fakülteleri’nin antrenörlük bölümlerinde 2 
dönem futbol uzmanlık dersi tamamlayan 4. 
Sınıf öğrencileri mezun olduklarında, TFF 
Grossrouts C lisansı (2.kademe) almaya hak 
kazanır (Web-2).

İngiltere’de Futbol Antrenörlüğü Sistemi

İngiltere’de futbol antrenörü yetiştirme göre-
vini ise, İngiltere Futbol Federasyonu, şehir 
federasyonları, Spor Bilimleri Fakülteleri ve 
üniversitelerin futbol antrenörlüğü bölümleri 
üstlenmektedir. İngiltere futbol antrenörlü-
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ğü kademeleri incelendiğinde temel antre-
nörlük kademeleri (5), Kaleci antrenörlüğü 
(4), Genç takım antrenörlüğü (8) ve özellikli 
antrenörlükler (8) olmak üzere 25 farklı ka-
deme antrenörlük belgesi verilebilir (Web-3) 
İngiltere’de üniversitelerin futbol antrenörlü-
ğü bölümlerinde 6 dönem ders tamamlayan 
öğrenci mezun olduğunda UEFA B Lisans (3. 
Kademe) almaya hak kazanır (Web-4). 

YÖNTEM

Araştırmanın hedefi Türkiye ve İngiltere’de 
mevcut futbol antrenörü yetiştirme sistemi-
nin durum analizini yapmak, benzer ve farklı 
yönlerini ortaya çıkarmak ayrıca söz konusu 
iki ülke adına mevcut durumun iyileştirilme-
sine yönelik öneriler sunmaktır. Türkiye ve 
İngiltere’deki futbol antrenörü yetiştirme sis-
temini inceleyen bu araştırmada nitel araş-
tırma yöntemlerinden doküman analizi kul-
lanılarak, Türkiye ve İngiltere’deki futbol fe-
derasyonlarının ve futbol antrenörlüğü veren 
eğitim kurumlarının programları incelenmiş-
tir. Araştırma Türkiye Futbol Federasyonu ve 
İngiltere Futbol Federasyonu ile ayrıca eğitim 
dairelerinde incelenmiş olan Marmara Üni-
versitesi ve Greenwich Üniversitesi ile sınır-
lıdır. Araştırmacı tarafından eğitim daireleri 
belirlenirken kolayda örnekleme yöntemine 
başvurulmuştur. Federasyonlar bünyesinde 
verilen antrenörlük belgelerinde; antrenörlük 
sınıflandırılması, antrenörlük belgesi veren 
kurumlar, kurs süreleri, kurs ücretleri, kurs 

eğitim içerikleri bilgilerine ulaşılarak karşı-
laştırma yapılmıştır. Eğitim dairelerinde ve-
rilen futbol antrenörlük belgelerinde; eğitim 
programı, eğitim ve bölüm hedefleri süreleri 
karşılaştırılmıştır.

Bu araştırma karşılaştırmalı eğitim yaklaşım-
larından yatay yaklaşımda, sistemlerin ayrı 
ayrı ve birlikte belirlene unsurları karşılaştı-
rılarak incelenmiştir. Ayrıca bu araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılan-
dırılmış görüşme kullanılarak futbol antre-
nörlüğü alanında uzman görüşü alınmıştır. 
Türkiye ve İngiltere futbol federasyonlarıyla 
yazışmalar yapılıp, ilgili ülkeden elde edi-
len kaynaklar uzman tarafından çevrilerek 
aktarılmıştır. Türkiye ve İngiltere’ye ilişkin 
verilerin toplanmasında basılı kaynaklardan, 
tezlerden, makalelerde yönetmeliklerden ve 
futbol alanında uzman antrenörlerin görüşle-
rinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR

Bu bölümde Türkiye ve İngiltere futbol fe-
derasyonları tarafından verilen futbol ant-
renörlük kurslarının; antrenörlük sınıflandı-
rılması, antrenörlük belgesi veren kurumlar, 
kurs süreleri, kurs ücretleri, futbol antrenör-
lük eğitim programları karşılaştırılıp tablolar 
halinde aktarılmıştır. Dahası, eğitim daireleri 
tarafından verilen antrenörlüklerde, Marmara 
Üniversitesi’nin antrenörlük bölümü (Futbol 
Uzmanlık), Greenwich Üniversitesi’nin fut-
bol antrenörlüğü bölümü, eğitim programı, 



199

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:431 K:394
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)

eğitim süreleri ve bölüm hedefleri ile sınır-
landırılarak karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Türkiye ve İngiltere Futbol Antrenörlük Kademeleri Karşılaştırması

Türkiye İngiltere

UEFA PRO Lisanslı Antrenör UEFA Pro Lisans 5.Seviye Futbol Antrenörlüğü

UEFA A Lisanslı Antrenör UEFA A Lisans 4.Seviye Futbol Antrenörlüğü

UEFA B Lisanslı Antrenör UEFA B Lisans 3.Seviye Futbol Antrenörlüğü

TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör 2.Seviye Futbol Antrenörlüğü

TFF Grassroots Gönüllü Lideri 1.Seviye Futbol Antrenörlüğü

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye ve İngiltere 
futbol antrenörlük kademeleri karşılaştırıl-
masında aynılık görülmektedir.

Tablo 2. Türkiye ve İngiltere Futbol Antrenörlük Belgesi Veren Kurumların  
Karşılaştırması

Türkiye İngiltere

UEFA PRO Lisanslı Antrenör (TFF) UEFA Pro Lisans 5.Seviye Futbol Antrenörlüğü (The-
FA)

UEFA A Lisanslı Antrenör (TFF) UEFA A Lisans 4.Seviye Futbol Antrenörlüğü (The-
FA)

UEFA B Lisanslı Antrenör ( Şehir Federasyonları) UEFA B Lisans 3.Seviye Futbol Antrenörlüğü (Şehir 
Federasyonları)

TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör ( Şehir Federas-
yonları)

2.Seviye Futbol Antrenörlüğü (Şehir Federasyonları)

TFF Grassroots Gönüllü Lideri (Şehir Federasyonla-
rı)

1.Seviye Futbol Antrenörlüğü (Şehir Federasyonları)



200

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:431 K:394
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)

*TFF: Türkiye Futbol Federasyonu   ** The-
FA: İngiltere Futbol Federasyonu

 Tablo 2 incelendiğinde Türkiye ve İngiltere 
futbol antrenörlük belgesi veren kurumların 
karşılaştırılmasında farklılıklar bulunmamak-
tadır. Türkiye’de futbol antrenörlük belgesi 

veren kurumların ilk üç kademesinin TFF ta-
rafından verilirken aynı şekilde İngiltere’de 
3. Seviyey kadar olan futbol antrenörlük bel-
gelerinin İngiltere Futbol Federasyonu tara-
fından belirlenmiş şehir federasyonları ver-
mektedir.

Tablo 3. Türkiye ve İngiltere Futbol Antrenörlük Kursu Süreleri Karşılaştırılması

Türkiye İngiltere

UEFA PRO Lisanslı Antrenör (360 saat) UEFA Pro Lisans 5.Seviye Futbol Antrenörlüğü (245 saat)

UEFA A Lisanslı Antrenör (180 saat) UEFA A Lisans 4.Seviye Futbol Antrenörlüğü (144 saat)

UEFA B Lisanslı Antrenör (120 saat) UEFA B Lisans 3.Seviye Futbol Antrenörlüğü (72 saat)

TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör (60 saat) 2.Seviye Futbol Antrenörlüğü (144 saat/73 saat rehberlik 
eğitimi)

TFF Grassroots Gönüllü Lideri (12 saat) 1.Seviye Futbol Antrenörlüğü (43 saat/33 saat rehberlik 
eğitimi)

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye ve İngilte-
re futbol antrenörlük kurs sürelerinde bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. İngiltere Futbol 
Federasyonlarının 1. ve 2. seviye kurslarında 
1. seviyede 33 saat rehberlik eğitimi, 2. sevi-
yede 73 saat rehberlik eğitimi verilmesi süre 
bakımından farklılığın kaynağını İngiltere le-

hine oluşturmaktadır. Dahası Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 3,, 4,, 5. seviye antrenörlük 
kurs süreleri İngiltere Futbol Federasyonu ile 
yatay karşılaştırıldığında süre bakımından 
farklılığın kaynağı Türkiye lehine oluşmak-
tadır.



201

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:431 K:394
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)

Tablo 4.  Türkiye ve İngiltere Futbol Antrenörlük Kursu Ücretleri Karşılaştırılması

Türkiye İngiltere

UEFA PRO Lisanslı Antrenör (6611 Euro) UEFA Pro Lisans 5.Seviye Futbol Antrenörlüğü (9897 Euro)

UEFA A Lisanslı Antrenör (1305 Euro) UEFA A Lisans 4.Seviye Futbol Antrenörlüğü (3652 Euro)

UEFA B Lisanslı Antrenör (1074 Euro) UEFA B Lisans 3.Seviye Futbol Antrenörlüğü (777 Euro)

TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör (198 Euro) 2.Seviye Futbol Antrenörlüğü (444 Euro)

TFF Grassroots Gönüllü Lideri (38 Euro) 1.Seviye Futbol Antrenörlüğü (111-166 Euro)

Tablo 4 incelendiğinde Türkiye ve 
İngiltere’de futbol antrenörlük kurs ücretleri-
nin farklılık görülmektedir. Türkiye ve İngil-
tere arasındaki Avrupa İstatistik Ofisi (2018) 
verilerine göre İngiltere asgari ücreti: 1463 
Euro iken Türkiye’ de asgari ücret: 380 Euro’ 
dur. 1. Seviye futbol antrenörlük kurs ücreti 
Türkiye’de asgari ücretin %10’una denk geli-

yorken 5. Seviye futbol antrenörlük kurs üc-
reti asgari ücretin % 1739’una denk gelmek-
tedir. 1. Seviye futbol antrenörlük kurs ücreti 
İngiltere’de asgari ücretin 7,5’ine denk geli-
yorken 5. seviye futbol antrenörlük kurs ücre-
ti asgari ücretin % 682’sine denk gelmektedir. 
Tablo 4 incelendiğinde ortaya çıkan fark İn-
giltere lehinedir.
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Tablo 5. Türkiye Futbol Antrenörlük Kursları Eğitim Programı

Türkiye Antrenman bilgisi
Teknik, Taktik
Antrenman planlaması
Fizik kondisyon
Anatomi, Fizyoloji
Oyun kuralları
Beslenme
Spor sakatlıkları ve ilk yardım
Spor ve gelişim psikolojisi
Maç ve antrenman gözlem ve değerlendirme
Antrenör görev ve sorumlulukları
Performans Yönetimi, Liderlik

UEFA PRO Lisanslı Antrenör

UEFA A Lisanslı Antrenör

UEFA B Lisanslı Antrenör

TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör

TFF Grassroots Gönüllü Lideri

Tablo 6. İngiltere Futbol Antrenörlük Kursları Eğitim Programı

İngiltere Oyun kuralları
İngiltere futbol sistemi (England DNA)
İngiltere futbol sistemi (4 Corner)
Antrenör görevleri, felsefesi ve sporcu psikolojisi, spor 
sosyolojisi
Özgüven, Motivasyon, Davranış geliştirme, Hataları 
Yönetme
Taktik, Strateji, Antrenman Bilgisi
Antrenman Planlaması (Action Plan)
İletişim, Futbol İşletmesi ve Finans, Medya Yönetimi
Performans Yönetimi, Liderlik
Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım

UEFA Pro Lisans 5.Seviye Futbol Antrenörlüğü

UEFA A Lisans 4.Seviye Futbol Antrenörlüğü

UEFA B Lisans 3.Seviye Futbol Antrenörlüğü

2.Seviye Futbol Antrenörlüğü

1.Seviye Futbol Antrenörlüğü
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Tablo 5. ve 6. beraber incelendiğinde Türki-
ye ve İngiltere futbol antrenörlük kurslarının 
eğitim programlarında bazı farklılıklar bulun-
maktadır. İngiltere Futbol Federasyonu eği-
tim programının Türkiye Futbol Federasyonu 
eğitim programına göre daha geniş kapsamlı 

olduğu yorumu yapılabilir. Dahası İngiltere 
Futbol Federasyonu tarafından verilen futbol 
antrenörlük kursları; England DNA, 4 Cor-
ner Model gibi kurs programları içermektedir 
(Web-5).

Tablo 7. Marmara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü (Futbol Uzmanlık) ve Greenwich 
Üniversitesi Futbol Antrenörlük Bölümü Eğitim Programı ve Süresi Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü (Futbol 
Uzmanlık) (1 yıl)

Greenwich Üniversitesi Futbol Antrenörlüğü Bölü-
mü (3yıl)

Antrenörlük Bölümü Temel Dersleri(Zorunlu)
Futbolda Taktiğin yeri,önemi ve çeşitleri.
Futbolda taktik uygulama prensipleri ve yaş gruplarına 
göre taktik eğitimi
Futbolda oyun içerisindeki taktik uygulamalar ve 
takım taktikleri
Savunmaya yönelik takım taktikleri. Alan ve adam 
savunması
Ofsayt taktiği
Savunma anlayışında şok pres uygulamaları
Savunmada standart pozisyonlar
Güçlendirilmiş savunma
Oyun Taktikleri

Antrenörlük Bölümü Temel Dersleri
Fonksiyonel Anatomi 
İnsan Psikolojisi           
Egzersiz ve Sporun Fizyolojisi
Araştırma metotları 
Spor Psikolojisine Giriş 
Futbol Antrenörlüğüne Giriş
Fonksiyonel Anatomi ve Biyomekanik
Spor ve Egzersiz Psikolojisi 
Antrenman ve Test Egzersizleri 
Araştırma Metotları 
Spor ve Egzersiz Beslenmesi
Futbol Bilimi
Kas Fizyolojisi ve Antrenman 
Hareketin Bozuklukları ve Hareketin Kontrolü
Gelişmiş Egzersiz Psikolojisi
Sporda Beslenme ve Egzersiz Uygulamaları 
Spor Sakatlıklarını Önleme ve Rehabilitasyon
Sporda Güncel Olaylar

Tablo 7’de Türkiye ve İngiltere’deki eğitim 
dairelerinin en üst düzey futbol antrenörlük 
eğitim programları ve süreleri incelmemekte-
dir. Türkiye’de eğitim dairelerinde verilen en 
üst seviye futbol antrenörlük eğitimi(futbol 
uzmanlık) 1 yılda tamamlanabiliyorken 

İngiltere’de eğitim dairelerinde verilen en 
üst seviye futbol antrenörlük eğitimi(futbol 
antrenörlük bölümü) 3 yılda tamamlanmak-
tadır. İngiltere’de eğitim dairelerinde verilen 
futbol antrenörlük eğitim(futbol antrenörlük 
bölümü) programı,  İngiltere’de eğitim daire-
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lerinde verilen futbol antrenörlük eğitimi ile Türkiye karşılaştırıldığında eğitim programı 
süresi İngiltere lehinedir.

Tablo 8. Marmara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü (Futbol Uzmanlık) ve Greenwich 
Üniversitesi Futbol Antrenörlük Bölüm Hedefleri Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü (Futbol 
Uzmanlık)

Greenwich Üniversitesi Futbol Antrenörlüğü Bölü-
mü

Futbolda oyun taktiğine yönelik tedbirleri alma ve 
uygulama
Futbolda savunma anlayışında taktik uygulamaları 
bilme
Futbolda hücum anlayışında taktik uygulamaları bilme
Futbolda taktik uygulama prensiplerini bilme ve yaş 
gruplarına göre uygulama
Futbolda taktik öğretimi ile ilgili kavramları bilme ve 
uygulama

Futbol antrenörlüğü, spor bilimleri ve performans 
analizi alanında akademik ve pratik bilgi sağlamak
Psikoloji, fizyoloji, anatomi, biyomekanik, spor 
beslenmesi ve antrenörlükte pratik ve teorik bilgiyi 
geliştirmek
Futbol oyuncularının antrenörlüğünde ve değerlen-
dirilmesinde çalışanlar ile pratik yaparak, tecrübe 
kazanımı sağlamak
Kendini ifade etme, bağımsız öğrenme ve profesyo-
nel yaşantı yolu sağlar

Tablo 8 incelendiğinde Marmara Üniversite-
si antrenörlük bölümü (futbol uzmanlık) ile 
Greenwich Üniversitesi futbol antrenörlüğü 
bölüm hedefleri arasında farklılıklar bulun-
maktadır. Marmara Üniversitesi’nin antre-
nörlük bölümü hedeflerinde futbol taktik bil-
gisine ağırlık verilirken, Greenwich Üniver-
sitesi futbol antrenörlük bölümü hedeflerinde 
antrenörlükle ilgili pratik, teorik bilgi ve uy-
gulama imkânı bulunmaktadır.

TARTIŞMA

Araştırmanın bu bölümünde literatüre dayalı 
bilgilerden elde edilen sonuçların yorumlan-
ması ve tartışılmasına yer verilmiştir. İngilte-
re ve Türkiye’nin futbol antrenörü yetiştirme 
modeli; antrenörlük sınıflandırılması, antre-
nörlük belgesi veren kurumlar, kurs sürele-

ri, kurs ücretleri ve kurs eğitim programları 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca Türkiye ve İngilte-
re’deki eğitim dairelerinde futbol antrenörü 
yetiştirme sistemini incelemek için Marmara 
Üniversitesi antrenörlük bölümü ile Green-
wich Üniversitesi futbol antrenörlüğü bölü-
mü; eğitim süresi, eğitim program içeriği yö-
nünden karşılaştırılmıştır. 

Türkiye ve İngiltere’de Federasyonlar 
Bünyesinde Verilen Futbol Antrenörlük 
Sistemi Hakkında Literatür Değerlendir-
mesi

Türkiye ve İngiltere’de futbol antrenörlük sı-
nıflandırılması karşılaştırıldığında söz konu-
su iki ülke JIRA konvansiyonuna üye olması 
sebebiyle antrenörlük sınıflandırılması açısın-
dan bir fark bulunmamaktadır (Balyan, 2018: 
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365). UEFA JIRA konvansiyonuna üye olan 
ülkelerde futbol antrenörlük belgesi denkliği 
sağlanması amacıyla Türkiye ve UEFA JIRA 
konvansiyonuna üye olan tüm ülkelerde fut-
bol antrenörlük kurs kademeleri benzer şekil-
dedir (Web-6). Türkiye ve İngiltere’de futbol 
antrenörlük belgesi veren kurumlar karşılaştı-
rıldığında Türkiye ve İngiltere’de antrenörlük 
belgesi veren kurumların benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Söz konusu benzerliğin sebebi 
her iki ülkenin UEFA JIRA Konvansiyonu’na 
üyeliğinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye ve İngiltere’de futbol antrenörlük 
kurs süreleri farklılık göstermektedir. Türkiye 
ve İngiltere’de futbol antrenörlük kurs ücret-
leri karşılaştırıldığında her iki ülke arasında 
farklılık görülmektedir. Söz konusu farklılık 
İngiltere ve Türkiye ekonomik durumundan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Asgari ücret 
ve kişi başına düşen senelik gelir her iki ülke-
de Euro cinsine çevrilmiş, kademeler kendi 
içlerinde asgari ücretin yüzdesi olarak değer-
lendirilmiştir. 

Türkiye ve İngiltere’de futbol federasyonları 
tarafından verilen futbol antrenörlük kursla-
rının eğitim programları karşılaştırıldığında 
farklılıklar görülmektedir. Türkiye futbol 
antrenörlük sistemi eğitim programı İngilte-
re futbol antrenörlük sistemi eğitim progra-
mı ile karşılaştırıldığında, İngiltere Futbol 
Federasyonu’nun England DNA projesi, fut-
bol antrenörlük eğitim programında farklılığı 

oluşturmaktadır. İngiltere Futbol Federasyo-
nu England DNA’yı “ İngiltere kimliğini ge-
lecek için tanımlama”  amacı olan bir strateji 
ve görüşüdür (Web-3) ve futbolda dünya ça-
pında oyuncu ve antrenör yetiştirme yaklaşı-
mının başlangıç noktasıdır (Ashworth, 2014: 
14). İngiltere EDNA sistemi, futbol antrenör-
leri ve oyuncular için kişisel ve organizasyo-
nel 5 temel faktör üzerine kurulmuştur, bu 
5 temel faktör “How we are, How we play, 
How we coach, The future England Player, 
How we support” olarak tanımlanmaktadır 
(Neocleous, 2017: 5). İngiltere’de 2016 yı-
lında Almanya, İtalya, İspanya ve İskoçya 
ile işbirliği yapılarak, oyuncular, ulusal ant-
renörler, profesyonel takım antrenörleri ve 
antrenör eğitmenleri için geliştirilen bu siste-
min amacı,  gelecek için İngiltere kimliğini 
belirleme, iletişimi arttırmak, oyuncular için 
gelişim planlarını açıkça belirlemek, takım-
larda ülke boyunca tutarlı futbol yaklaşımı 
sergilemesidir (Web-4). Türkiye’de futbol 
antrenörlüğü ve futbol gelişimi konusunda 
araştırmalar sonucu sistematik bir yapılanma 
bulunmamıştır. 

Türkiye ve İngiltere’de Eğitim Daireler 
Bünyesinde Verilen Futbol Antrenörlük 
Sistemi Hakkında Literatür Değerlendir-
mesi

Türkiye ve İngiltere’de eğitim dairelerin-
de verilen futbol antrenörlük eğitimi, eğitim 
süresi, eğitim programı ve bölüm hedefleri 



206

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:431 K:394
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)

karşılaştırmasında Marmara Üniversitesi ve 
Greenwich Üniversitesi arasında süre ve eği-
tim programları bakımından farklılıklar oldu-
ğu görülmüştür. Türkiye’de eğitim dairelerin-
de futbol antrenörlüğü eğitimi Beden Eğitimi 
Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fa-
kültelerinin antrenörlük bölümlerinde olan 2 
dönem(1yıl) süreyle futbol uzmanlık progra-
mı olarak verilmektedir (Web-7). İngiltere’de 
eğitim dairelerinde futbol antrenörlüğü eğitimi 
üniversitelerin özel futbol antrenörlük bölüm-
lerinde 6 dönem (3yıl) süreyle verilmektedir 
(Web-8).  Ayrıca İngiltere’de üniversitenin bu-
lunduğu şehire bağlı profesyonel futbol takı-
mı ile bağlantı kurularak, öğrencilere öğrenim 
sürecinde veya sonunda staj eğitimi verilmek-
tedir. Türkiye’de futbol antrenörlük eğitim 
programlarında staj uygulanmamaktadır.

SONUÇ 

Türkiye ve İngiltere’de futbol antrenörleri-
nin yetiştirme stilleri federasyonlar ve eğitim 
daireleri bünyesinde karşılaştırılıp, söz konu-
su iki ülkenin futbol federasyonlarının UEfa 
JIRA Konvansiyonu’na üye olması sebebiyle 
aralarında, antrenörlük kademeleri arasında 
bir fark bulunmamaktadır. Bu farkın sebebi 
UEFA JIRA Konvansiyonu’na üye olan ülke-
lerin eşit şartlarda antrenörlük belgesine sahip 
olması ve bu konvansiyona üye olan ülkelerde 
belgenin denkliğinin sağlanmak istenmesidir. 
Fakat İngiltere Futbol Federasyonlarından 
alınan antrenörlük kurslarında, kurs süreleri, 

kurs ücretleri ve eğitim programı açısından 
fark olduğu gözlemlenmektedir. İngiltere’nin 
2016 yılından sonra Almanya, İtalya, İspanya 
ve İskoçya ile birlikte geliştirdiği yeni futbol 
antrenörlük sistemi eğitim programındaki far-
kın ana kaynağıdır.

Türkiye ve İngiltere’de eğitim dairesinde ve-
rilen antrenörlük eğitimlerinde ülkelerin eği-
tim sistemlerinde fark olduğu görülmüştür. 
İngiltere’de temel bilimler alanında genel 
eğitim görüldükten sonra GSCE sertifikasına 
sahip olan öğrenciler tercih etmiş olduğu fut-
bol antrenörlüğü alanında 3 yıl futbol antre-
nörlüğü branşına özgün eğitim alabiliyorken, 
Türkiye’de futbol branşının antrenörlüğüne 
ilişkin en üst seviye eğitim bir yılda futbol uz-
manlık programı ile alınabilmektedir. Ayrıca 
Türkiye’deki eğitim dairelerinde futbol antre-
nörlük belgesine sahip olmak için 3 yıl antre-
nörlük eğitimi alan birey 1 yıl futbol uzmanlık 
dersi ile tamamladığı lisans dönemi sonunda 
Grassroots C lisansı almaya hak kazanıyor-
ken, TFF tarafından 60 saatlik bir kurs döne-
miyle aynı derecede lisansa sahip olunmakta-
dır.  Türk futbolu adına bu problemin düzel-
tilmesi için, TFF ile eğitim daireleri ortak bir 
hedef doğrultusunda ilerleyecek yeni futbol 
antrenörlük eğitim programları hazırlanması 
önerilebilir.

Eğitim sürecinin sıkıştırılmasının eğitim ni-
teliğini olumsuz yönde etkileyeceği düşünül-
mektedir. Türkiye’nin eğitim dairelerinde ver-
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miş olduğu futbol antrenörlük eğitimlerinin 
bu branşta uzmanlaşmak isteyenler için sü-
resinin uzatılması, antrenörlük kademesinin 
yükseltilmesi ve eğitim niteliğinin arttırılma-
sı gerektiğini önerilebilir.

Türkiye’de federasyon bünyesinde verilen 
futbol antrenörlük eğitimi süresinde veya 
sonunda yetenekli antrenörlerin keşfedilebil-
mesi ve antrenör adaylarının tecrübe edinme-
si için staj eğitimi uygulanması önerilebilir.

İngiliz futbolunun en önemli sıkıntılarından 
biri, en alt seviyedeki futbola yaklaşımın 
koordinasyon eksikliği ve tutarsızlığı olarak 
değerlendirilebilir (Web-9). İngiltere’de ve 
Türkiye’de 4. kademeye kadar verilen antre-
nörlük sertifikalarının şehir federasyonların-
ca verilmesinin, denetlemeyi zorlaştıracağını 
ve merkezi otoriteyi sarsacağını düşünülmek-
tedir.

Antrenörlerin çalışma hayatını ilgilendiren 
düzenlemeler ve antrenör emek piyasasının 
yapısı antrenörler ve kulüpler arasındaki ça-
lışma ilişkilerini kimi zaman yasadışı yollara 
da itebilmektedir. Türkiye’de futbol antre-
nörlüğü yapan bireylerin istihdam ve kade-
me yükselme problemi (Ataçoğlu ve Zelyurt, 
2016: 5915) mevcut yapıda düzeltilmesi ge-
reken ayrı bir sorun olarak değerlendirilebilir. 
Türkiye ve futbol branşında başarılı olan di-
ğer ülkelerin antrenörlerinin karşılaştırılması, 

iş doyum, motivasyon,  devlet politikaları ve 
sosyal haklar konularında da incelenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Football is an important branch of sports which attracts the most attention from 
societies around the world, with a high potential of participation. In this context, coaches play 
an important role in both teaching and improving of football. Therefore, criteria in educati-
on and promotion of coaches are also of great importance. The duty of educating coaches in 
Turkey is undertaken by Turkish Football Federation and coaching education departments of 
Physical Education and Sports Colleges and Faculties of Sports Sciences. For football coaching 
in Turkey, there are 18 different coaching certificates in basic coaching levels (5), goalkee-
per coaching (2), junior team coaching (1), football coaching (1) and qualified coaching (7) 
(Instruction of Coaching Education and Categorization, 2018). 4th grade students of coaching 
education at Physical Education and Sports Colleges and Faculties of Sports Sciences receive 
TFF Grassroots C License (2nd level) upon graduation after completing 2-term football speci-
alization course .In England, coach education is carried out by The Football Association, city 
federations, Faculties of Sports Sciences and departments of football coaching at universities. 
Levels of football coaching in England are 25 different levels of coaching certificates in basic 
coaching levels (5), goalkeeper coaching (4), junior team coaching (8), and qualified coaching 
(8). Students who complete 6 terms of courses at football coaching departments can receive 
UEFA B License (3rd Level) upon graduation Aim: The purpose of this study is to examine 
the current education structures of football coaches in Turkey and England; compare between 
the two countries’ coach education and promotion criteria and make suggestions to contribu-
te to improvement in coaching education. Method: The study which examined the coaching 
education structure between Turkey and England used document analysis method, which is 
one of the qualitative research methods. Programs of football associations and education insti-
tutes which teach football coaching in Turkey and England were examined. Limitations: The 
study was limited to Turkey Football Federation, The Football Association, education depart-
ment, Marmara University and University of Greenwich.  A comparison was made between 
the federations’ coaching certificates regarding categorization, institutes, course periods, fees, 
education contents. Another comparison was made between the education departments’ coac-
hing certificates regarding education program, aims of education and departments. The study 
examined the systems’ separate and common elements, in the light of horizontal approach, 
which is one of the comparative education methods. Besides, the study used semi-structured 
interviews with specialists in football coaching. Correspondences were made between football 
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associations in Turkey and England and references gathered from both countries were trans-
lated by specialists. Books, theses, articles, regulations and expert coaches in football were 
consulted in order to gather data regarding Turkey and England. Findings and Conclusions: 
The comparison between football coaching levels in Turkey and England reveal similarities. 
There are no differences between the institutions which provide football coaching certificates 
in Turkey and England. As the first three levels of institutions which provide football coaching 
certificates are given by Turkey Football Federation in Turkey, the same applied for England, 
where levels until 3rd level coaching certificates are given by city federations assigned by The 
Football Association. However, there are differences between football coaching periods in Tur-
key and England. Education period results in favor of England as 1st and 2nd level courses of 
The Football Association contain 33 hours of counseling education at 1st level; and 73 hours at 
2nd level. Besides, when the 3rd, 4th and 5th levels of coaching course periods of Turkey Football 
Federation and The Football Association are compared horizontally, period difference results 
in favor of Turkey. Also, there are differences in football coaching course fees in Turkey and 
England. According to Eurostat (2018) data between Turkey and England, minimum wage in 
England is 1463 Euro, while it is 380 Euro in Turkey. While 1st level football coaching course 
fee in Turkey is equal to 10% of the minimum wage, 5th level football coaching course fee is 
equal to 1739% of the minimum wage. For England, however, 1st level football coaching co-
urse fee is equal to 7,5% of the minimum wage, while 5th level football coaching course fee is 
equal to 682% percent of the minimum wage. The difference displayed in Table4 seems to be in 
favor of England. There are also differences between education programs of football coaching 
courses in Turkey and England. Education program of The Football Association in England 
appears to be more extensive than the education program of The Football Federation in Turkey. 
Furthermore, football coaching courses provided by The Football Association contain course 
programs such as England DNA and 4 Corner Model. The highest level of football coaching 
education programs of education departments in Turkey and England were examined. While the 
highest level of football coaching education (specialty in football) at education departments is 
completed in 1 year in Turkey, the highest level of football coaching education (department of 
football coaching) at education departments in England is completed in 3 years. Further, there 
are differences between aims of the coaching department (specialty in football) at Marmara 
University and department of football coaching at the University of Greenwich. While coaching 
department at Marmara University put emphasis on tactical knowledge of football, football co-
aching department at the University of Greenwich put more emphasis on practical, theoretical 
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knowledge and application. Suggestions: Internship application can be suggested for football 
coaching education provided by the federation in Turkey, so that talented coaches can be dis-
covered, and prospective coaches can gain experience. The highest level of football coaching 
education in Turkey can be completed in 1 year. Density of education process can affect quality 
of education negatively. Football coaching education given by education departments in Turkey 
can be extended, coaching level can be promoted, and education can be improved. Coaching 
education systems, coach satisfaction and motivation as well as sports policies of government 
and social rights of coaches can be examined and compared between Turkey and other countries 
which are successful in football.
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Öz: Amaç: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebi-
lecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 
yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya 
tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanan acil durumlar işletmeleri 
can kayıpları, ekonomik kayıplar, imaj ve prestij kayıpları olarak et-
kilemektedirler. Hazırlanan bu makaleyle, işletmeleri maruz kaldıkları 
risklere karşı korumayı ve normalleşme sürecini hızlandırma hedeflen-
miştir. Sektör ve tehlike sınıfı ayırt etmeden her ölçekteki işletme için 
kullanılabilecek bir çalışmadır. Acil durumların işletmeler üzerinde 
yarattığı olumsuz etkilere karşı önlem almak, çalışanı, işletmeyi, çev-
reyi korumak işverenlerin sorumlulukları arasındadır. Profesyonel bir 
bakış açısı, sistemli faaliyetler bütünü içeren kapsamlı bir acil durum 
yönetim sistemi her işletmede kurulmalı, tatbikatlarla pekiştirilmeli ve 
çalışanlar tarafından da özümsenmelidir. Acil durum yönetimi bir sü-
reçtir. Sürecin her aşaması başarılı bir şekilde kurgulanmalıdır. Yapılan 
çalışmaların niteliği ile ortaya çıkan zarar ters orantılıdır. Çalışmada, 
acil durum kriz yönteminin aşamaları vurgulanmış olup, çalışanların 
ve işyerlerindeki sorumluların farkındalığının artırılması amaçlanmış-
tır. Yöntem: Çalışmada, ülkemizde yaşanan acil durumlar, acil durum 
anında gösterilen reaksiyonlar ve normalleşme süreçleri dikkate alın-
mıştır. Uygulamalı araştırma yöntemi ile çalışma yapılmıştır. Uygula-
mada yaşanan sorunların çözülmesi, can ve mal kayıplarının ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AFAD (Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı) çalışmaları kapsamında mevcut durumun analizi ya-
pılmıştır. Bulgular: Acil durumlar ve etkileri incelendiği zaman önem-
li bir kısmının uygulamada yapılan hatalardan, eğitim eksikliklerinden, 
yönetimin sınırlı desteğinden, kişisel hatalardan, yasal zorunlulukları 
yerine getirmek adına yapılan sembolik çalışmalardan kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. Sonuç: İşletmelerde üst yönetimin tam desteği, pro-
fesyonel bir acil durum kriz yönetim ekibi, en küçük detayı dahi özenle 
kurgulanmış acil durum planı ve tatbikatı ile acil durum kaynaklı iş 
kazalarının önüne geçilebilir. Acil durum tatbikatları ve planlama çalış-
maları ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çalışmanın 
tüm işyerlerine yönelik bir model olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetim Sistemi, 
Acil Durum Tatbikatı

Abstract: Aim: Emergency cases which are defined as cases needing 
immediate treatment, struggle, first aid and discharge such as fire, exp-
losion, spread of dangereous chemicals, natural disaster etc. can occur 
in whole of workplace or in a part of it. All these cases affect mana-
gements as loss of lives, loss of prestige and image  and economic 
loss. With this article, it is targeted that managements will be protected 
against the loss suffered and fasten the normalization process. It is an 
employment which can be used for all kinds of managements without 
making discrimination of sector or danger class. Taking  precautions 
against negative impacts of emergency cases on managements and pro-
tecting management, employee and environment are under guards of 
the employer. A comprehensive Crisis management system which inc-
ludes Professional perspective and systematic overall activities should 
be built in all managements, reinforced with praxises and assimilated 
by employees. Emergency management is a process. Each stage of pro-
cess should be fictionalised successfully. Quality of work is inversely 
proportional to revealed loss. In this study, the stages of emergency cri-
sis method have been emphasized and it is aimed to increase awareness 
of employees. Method: In the study, emergencies which are experien-
ced in our country, reactions in case of emergencies and normalization 
processes are taken into consideration. The study is done with method 
of hands on activity. Solving the problems of application, annihilating 
loss of life and property are aimed. ILO (International Labor Office) 
in accordance with the law of occupational health and safety no. 6331  
and AFAD (Directorate of Disaster And Emergency Management)  pre-
sent situation analysis is carried out.  Findings: When emergencies and 
effects are examined it is observed that emergencies are derived from 
implementation errors, lack of training, limited support of  manage-
ments, lack of training, personal errors and symbolical works to fulfill 
the legal obligations. Conclusion: Occupational accidents result from 
emergencies can be preventable with full support of management, a 
professional team of  crisis management system, an emergency plan 
and practice which is fictionalised with caution.  Emergency drills and 
planning studies have essential importance. The study is intended to be 
a model for all workplaces.

Key Words: Emergency Plan , Emergency Management System, Emer-
gency  Practice
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GİRİŞ

İş kazalarının %2’lik kısmı insanoğlunun ta-
biat karşısındaki acizliğinden kaynaklı önle-
nemeyen sebeplerden meydana gelmektedir. 
Gelişen teknoloji doğal afetlere çözüm bu-
lamamaktadır. Acil durumlar doğal ve yapay 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal acil 
durumlar arasında belirtilen sel, deprem, he-
yelan, fırtına vb. gibi doğa olaylarıdır. Her 
ne kadar önlenmesi mümkün olmasa da zarar 
azaltma, normale dönme süreci iyi yönetilirse 
meydana çıkan yıkıcı etki azalacaktır. Şehir-
ler planlanırken sel, deprem heyelan tehlike-
leri göz önünde bulundurulursa, yapılaşma 
aşamasında gerekli mühendislik önlemleri 
alınırsa zararın etkisi çok azalacaktır. Özel-
likle aktif fay kuşağında yer alan ülkemizde 
önlemlerin alınması, düzeltici önleyici faali-
yetlerin ivedilikle devam etmesi çok önemli-
dir. Yapay acil durumlar arasında bulunan iş 
kazaları, yangın, patlama, kimyasal sızıntı vb. 
olaylar tasarım ve planlama aşamasında yapı-
lacak risk analizleri, risk kontrol ve yönetim 
tedbirleri yaşanmayabilir.

AMAÇ

Meslek profesyonellerinin, işverenlerin ve 
sorumluların uygulayabilmesi için yol harita-
sı niteliği taşıyan bu çalışma ile acil durumlar 
kaynaklı zararların önlenmesi, kontrol altına 
alınması ve normalleşme süreçlerinin hızlan-
ması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Tehlike grubu veya faaliyet alanı ne olursa 
olsun tüm işletmeler için uygulanabilecek/ 
uyarlanabilecek bir kaynaktır. Bu çalışmanın 
iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında rehber 
olması hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada, dünyada ve ülkemizde yaşanan 
acil durumlar dikkate alınmıştır. Bu doğrul-
tuda çalışma WHO (Dünya Sağlık Örgütü), 
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Uygulamalı Araştırma yöntemi ile yapılmış 
bir çalışma olup, uygulamada yaşanan sorun-
ları çözmeyi amaçlamıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmanın kısıtları;

•	 Çalışanların katılımının sağlanamaması,

•	 Yönetimin taahhütte bulunmaması veya 
taahhütlerini yerine getirmemesi,

•	 Bütçe ayrılmaması,

•	 Yeterli ve gerekli personelin istihdam 
edilmemesi,

•	 Uygun ekipman ve malzemelerin kulla-
nılmaması,
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•	 Acil durumla mücadele komitesinin yet-
kin olmaması,

•	 Proaktif risk analizlerinin oluşturulma-
ması olarak belirlenmiştir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Acil durumlar ile ilgili olaylar gerçekleşme-
den maalesef önlem alınmamakta. Acil du-
rumun yıkıcı etkisi gerçekleştiğinde de risk 
algısı uzun süre önemini koruyamamaktadır. 
Acil durumların yıkıcı etkileriyle mücadele 
profesyonel yaklaşım, önleyici politikalar, 
yüksek yaptırım gücü içeren Kamu denetimi 
şart ve zorunludur. Uluslararası standartların, 
tavsiyelerin ve örnek uygulamaların ülkemiz-
de de etkin kullanılması elzemdir.

ACİL DURUM NEDİR

Acil Durumlarla İlgili Tanımlar ve Mevzu-
atlar 

Acil durum: işyerinin tamamında veya bir 
kısmında meydana gelebilecek yangın, patla-
ma, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynak-
lanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, 
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren 
olaylar Acil durum, işyerlerinde meydana 
gelebilecek acil durumlarda yapılacak işve 
işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yö-

nelik eylemlerin yer aldığı plana Acil durum 
planı,  acil durumların olumsuz sonuçların-
dan çalışanların etkilenmeyeceği mesafede 
veya korunakta belirlenmiş yer Güvenli yer-
dir.

Son yıllardaki genel tabloya baktığımızda, 
jeolojik afetlere kıyasla, meteorolojik olay-
ların daha sık ve daha ölümcül afetlere yol 
açtığı görülmektedir. Türkiye jeolojik yapısı, 
hidro-meteorolojik özellikleri nedeniyle doğa 
kaynaklı afet tehlikeleriyle sürekli karşı kar-
şıya kalmaktadır.1 Küresel iklim değişimine 
bağlı bu afetler için mega-fırtınalardan, şid-
detli yaz ve kış koşullarından, sellerden ve 
de sayısı ülkemizde de hızla artan hortum-
lardan söz edilmeye başlanmıştır. Sözgelimi, 
50oC’ye varan aşırı sıcaklar Hindistan, Pakis-
tan, Fransa, Mısır ve İtalya’da milyonlarca 
insanı etkiledi ve 5000’e yakın insan hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Örneğin işve-
renin, bir tehlike anında çalışanların çalışma 
yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şe-
kilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve 
kurtarma araçlarını sağlayacağını ve bunları 
kullanıma hazır tutması gerektiğini işaret et-
mektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
2012).

1  atuder.org.tr
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Tablo 1. 2015 Yılı Doğal Kaynaklı Afetlerdeki Can Kayıpları

Afet türü Can kaybı

Deprem 9640

Volkan yok

Heyelan 1147

Çığ 341

Sel ve Su baskınları 1751

Şiddetli Kış Koşulları 38

Şiddetli Sıcaklık Dalgası 4704 >

Siklon, Tayfun, Kasırga 884

Hortum 549 >

Yıldırım 35

Toz Fırtınası 8

Çeken (Rip) akıntı* -139

Meteor düşmesi yok

Toplam can kaybı 19.242

*TUİK’e göre denizdeki boğulmalarda her 
yaz 600’den fazla insan hayatım kaybetmek-
tedir.

2003-2013 yılları arasında, doğal afetler ge-
lişmekte olan ülkelerde 1.9 milyar insanı et-
kilemiştir ve 494 milyar ABD dolardan fazla 
bir ekonomik kayba yol açmıştır.2

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ihtiyacının 
insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, 
bunun bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması daha 
yakın zamanlarda ortaya çıkan bir konudur 
(Devebakan, 2007: 34).

2  Food and Agriculture Organization of the United 
Nations-FAO, www.fao.org

Risk Yönetim indeksi, kısaca INFORM, Av-
rupa Birliği ve Kurumlar arası Toparlanma 
ve Hazırlık Komitesi Görev Ekibi tarafından 
hazırlanmıştır. 191 ülkeyi kapsayan bu de-
ğerlendirme İnsani kriz ve afetler açısından 
yapılan bir sıralamadır. Ülkelerin indeks pua-
nını bulmak için 3 boyutta (tehlike ve maruz 
kalma, zarar görebilirlik ile baş etme kapasi-
te eksikliği), 6 kategoride (doğa afeti, insan, 
sosyo-ekonomik, zarar görebilir gruplar, ku-
rumsal ve altyapı) ve pek çok bileşende (söz-
gelimi, deprem, tsunami, sel, tropikal siklon, 
kuraklık, mevcut çatışma yoğunluğu, ön-
görülen çatışma riski, Gelişim ve mahrumi-
yet, eşitsizlik, yardıma bağımlılık, yerinden 



217

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:422 K:332
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)

uzaklaştırılan insanlar, diğer zarar görebilir 
gruplar, Devlet kurumları, haberleşme, fizik-
sel altyapı, sağlık sistemlerine ulaşım gibi) 
incelenmiştir. Türkiye bu değerlendirmede 
4.7 indeks puanı ile orta derecede riske (4.64 
ile 10.0 arası) sahip bir ülkedir. Batı Asya’nın 
bir parçası olan Türkiye üst orta gelir düzeyli 
olup, 191 ülke arasında 45. Sıradadır.

AFET YÖNETİMİ

İnsanoğlu halen gelmiş olduğu bilgi ve tek-
noloji düzeyine karsın, doğal afetlere neden 
olabilen deprem, kuraklık, volkanik patlama 
ve fırtınalar gibi doğal olayların oluşumu 
üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. 
Özellikle bunların önlenmesi açısından in-
sanoğlunun yapabilecekleri çok sınırlıdır. 
Günümüzde ve gelecekte afetler karsısında 

yapılabilecek en etkili ve tek hareket, bu afet-
lerin etkilerinden kurtulmak veya bunların 
toplum üzerindeki etkilerini en aza indirmek 
için araştırmalar yapmak, çeşitli planlar ge-
liştirmek ve bunları uygulamaya koymaktır 
(Erkal., vd., 2009: 147).

Tablo 1’de görüldüğü gibi ülkemiz başta dep-
remler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, 
çığ ve kaya düşmeleri gibi afetlerle çok yo-
ğun olarak karşı karşıya kalmaktadır. Yıkılan 
konut sayıları incelendiğinde doğal afet tür-
leri arasında ülkemizi en çok etkileyen afet 
türünün deprem olduğu görülmektedir (Tablo 
2). Zemin açısından incelendiğinde zemin 
envanter bilgisinin sadece deprem kaynaklı 
risklerin belirlenmesi değil, diğer afet türle-
rinin risklerin belirlenmesinde de aktif bir şe-
kilde kullanılabilecektir.

Tablo 2. Ülkemizdeki Afet türleri ve yıkılan konut sayısı (Avdan vd., 2011: 19)

Doğal Afet Türü Yıkılan Konut Sayısı Yüzde(%)

Deprem 495,000 76

Heyelan 63,000 10

Sel 61,000 9

Kaya Düşmesi 26,500 4

Çığ 5,154 1

Toplam 650,654 100

Acil durumlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

1. Yangın

2. Trafik kazası

3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, 
kavga vb.

4. Yüksekten düşme
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5. Ciddi iş kazaları, uzuv kopması

6. Elektrik çarpması

7. Donma, soğuk çarpması

8. Isı çarpması

9. Ciddi yanıklar

10. Ciddi göz yaralanmaları

 11.  Zehirlenmeler 

Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar 
olduğundan sürekli hazır olunmayı gerektir-
mektedir. Afet anlarında ve sonrasında hızlı 
müdahale insan hayatını kurtarmada son de-
rece önemlidir. Olayın gerçekleştiği andan 
itibaren her türlü yardıma hazır olmak ise 
ancak iyi bir planlama ile mümkündür (Erkal 
vd., 2009: 147).

Tablo 3. Tehlikelerin Sınıflandırılması

Doğal Tehlikeler Yapay Tehlikeler

Doğal Fiziksel Tehlikeler
Meteorolojik
Jeolojik
Topografik
Tektonik

Endüstriyel Kazalar
Nükleer Kazalar
Kimyasal Kazalar
Savaş
Yangın
İş kazaları
Yapısal Çökmeler

Doğal Biyolojik Tehlikeler
Salgın Hastalıklar
İstila (böcek, vahşi hayvan vb.)

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ

Kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit 
eden bazen de örgütün yaşamını tehlikeye so-
kan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren; 
örgütün kriz öngörme ve önleme mekaniz-
malarının yetersiz kaldığı gerilim yaratan bir 
durumdur (Can, 1997: 312)

Krizin mümkünse ortaya çıkmasını engelle-
mek, mümkün değilse onu en az hasarla at-
latmak, gerekli dersleri çıkarmak amacıyla 
her ülke ve toplum değişik şekillerde teşki-
latlanmaya gitmektedir. Bu teşkilatlanmanın 

şeklini belirleyen, ülkenin idari, siyasi, tarihî, 
sosyal yapısı ve geçmişiyle birlikte özellikle 
yaşadığı krizlerdir. Her bir büyük kriz yapısal 
değişiklik gereğini ortaya çıkarır, en azından 
bunu düşünsel planda yapar (Göksu, 2008: 
37).

Kuruluş, olayların ve acil durumların mey-
dana gelme olasılığını tahmin etmeli, bu du-
rumlarda yapılacakları belirlemeli ve bunlar-
dan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve 
yaralanmaları önlemek veya azaltmak için 
plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları 
sürdürmelidir.  Kuruluş, özellikle olayların 
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ve acil durumların ortaya çıkmasından son-
ra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda 
kullanılacak planları ve prosedürleri gözden 
geçirmelidir.  Kuruluş, pratik olan yerlerde 

bu gibi prosedürleri periyodik olarak da de-
nemelidir.3 

3  csgb.gov.tr

Şekil 2. Krizin Karakteristiği

Kriz Yönetimi Enstitüsü’ne göre, krizlerin 
yarıya yakınından üst ve orta dereceli yöne-
ticiler sorumlu iken, ortalamada çalışanlar 
yaklaşık %33’ünden sorumludur.4

Afet yönetimi süreklilik arz eden dinamik bir 
yönetim biçimidir (Akdağ, 2002: 6). Olası bir 
afet zararının en aza indirilmesi, modern afet 
yönetim sisteminin oluşturulmasına ve işle-
tilmesine bağlıdır. Etkili bir afet yönetimi ise 
kaynakların önceden bilinmesine ve planlan-
masına bağlıdır (Akdağ, 2002: 40). 

4  www.tide.org.tr

Afet Yönetim Modelinin Temel Esaslarına 
göre mevzuatla şekillenen bir yapıda takip 
eden teknik düzenlemeler, yönetmelikler ta-
limatlar ve bunların uygulanması gereklidir. 
Kurumlar bunları yaparken kapasite artırımı-
na giderek acil durum ve afetlerle mücadele 
kabiliyetini de geliştirmelidir. Bunların sü-
rekli güncellenmelerle desteklenmesi gerekir.

ACİL DURUM YÖNETİMİNİN EVRE-
LERİ

Acil durum etkilerini azaltmak adına acil du-
rum öncesi, acil durum anında ve acil durum 
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sonunda yapılan çalışmalar bütününe acil du-
rum yönetimi denir.

Yaşanan afetlerden edinilen tecrübeler, alınan 
dersler ve bilimsel çalışmalarla ileriye dönük 
risklerin önlenmesi ve azaltılması sureti ile 
her bir döngü sonrası afet yönetim sisteminde 
süreçlerin ağırlığı değişir. Bu şekilde ilerle-
yen döngüler bütünü sürekli gelişmeyi işaret 
eden dinamik bir yapı meydana getirir.

Bu sarmal içerisinde afet öncesi yapılan ha-
zırlık ve zarar azaltma çalışmaları arttıkça 
afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve 
ayrılacak kaynak azalacak, yeniden yapılan-
ma çalışmaları risk azaltma anlayışı ile ger-
çekleştirilecektir. Böylelikle, Şekil 3’de gö-
rüldüğü gibi, daha dirençli bir toplum ve daha 
güvenli yerleşim alanlarının oluşturulmasıyla 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış 
olacaktır.

 

Şekil 3. Afet Yönetiminde Dinamik Evreler
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Bu dinamik alanlardan Müdahale ve İyileştir-
me evreleri; Acil Durum Yönetiminin “Kriz 
Yönetimi” Evresi olarak adlandırılır.  Bu ev-
rede Kriz Yönetimi, İş Sürekliliği Yöneti-
mi, Acil Durum Yönetimi ana başlıklarıyla 

insan, bina, ekipman yönetimlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunların etkin yönetilmesiy-
le, acil durum ve afet etkileri de en aza indi-
rilmiş olacaktır.

Tablo 4.  Kriz Yönetimi Tablosu5 

Kriz Yönetimi İş Sürekliliği Yöne-
timi

Acil Durum Yöne-
timi

Üst Yönetim Hazırlı-
ğı Odaklı

Süreç Kurtarma 
Odaklı

Can Sağlığı Odaklı

İç İletişim
Dış İletişim
Kriz Merkezi
İtibar Yönetimi

• Bina
• Ekipman
• Teknoloji
• İnsan
• 3. Parti

Yangın
Tahliye
Kurtarma
İlk Yardım
Güvenlik
Eğitimler

Önleme Zarar Oluşmadan Müdahale/ Za-
rar Azaltma5

Olası zararları en aza indirmek/ mümkünse 
önlemek için yapılacak çalışmalar risk ana-
lizi hazırlama aşamasından başlayarak planlı 
ve düzenli olarak devam eden sistemler arası 
bir çalışma bütünüdür.

Olası zararın boyutunun azaltılabilmesi için;

•	 Risk analizlerinin hazırlanma aşamasın-
da acil durumlar hakkında önemle durul-
malı,

5  www.tide.org.tr

•	 Çalışanlar, çevrede zarar görebilecek 3. 
Şahıslar olası acil durumlar hakkında bil-
gilendirilmeli,

•	 Gerekli test (bina deprem dayanıklılık tes-
ti vb.), sistem kesme (gaz, elektrik) ça-
lışmaları planlanmalıdır.

•	 Riskli binaların güçlendirme çalışmaları-
nın yapılması,

•	 Acil durum senaryolarının üretilmesi ça-
lışmalarının yapılması gerekir.

Olaya Müdahale, Acil durumun başladığı 
evredir. Bu evrede acil müdahale gerektiren 
durum gerçekleşmiştir. Bu aşamadan önce 
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yapılan tüm çalışmalar, acil durumun zarar 
verme derecesini doğrudan etkileyecektir. 
Ekiplerin rol ve sorumluluklarını eksiksiz 
yerine getirebilmeleri için soğuk kanlılıkla 
yönlendirilmeleri, birbirleriyle olan koordi-
nasyonları son derece önemlidir. Bu ancak ön 
hazırlık evresinde yapılan çalışmalarla doğru 
orantılıdır. Ekipler olaya müdahale ederken, 
diğer kişilerin güvenli alan olarak tanımlanan 
acil toplanma alanında toplanmaları, sayım-

larının yapılması, eksik personel var ise acil 
durum ekiplerinin eksik kişinin bulunduğu 
departmana yönlendirilmesi gerekir.  Bu aşa-
mada acil durum ekipmanları arasında yer 
alan megafon son derece önemlidir. Çünkü 
olası izdiham anında kimse acil durum koor-
dinatörü duymayacaktır.

Genel afet ya da acil durumlarda uygulana-
cak olan temel davranış şekilleri aşağıdaki 
gibidir:

Tablo 5. Acil Durumlarda Uygulanacak Davranış Şekilleri

Afet veya acil durum: Davranış şekli:

1. Deprem
2. Yangın
3. Duman Alarmı
4. Uçak kazası
5. Bomba veya bomba tehdidi
6. Tehlikeli madde sızıntısı
7. Gizli ateş veya silahlı saldın
8. Şiddetli fırtına

1. Çök. Kapan ve Tutun
2. Tahliye
3. Yerinde Sığınak
4. Çök. Kapan ve Tutun
5. Çök. Kapan. Tutun ve/veya Tahliye
6. Yerinde Sığınak
7. Kilitlen ve Yat
8. Yerinde Sığınak, Çök. Kapan ve Tutun 
ya da Tahliye

(İSO, Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetim 
Rehberi, 17)

SONUÇLANDIRMA

Acil duruma müdahale edildikten sonra acil 
durumun sonlandırıldığı evredir. Bu evrede 
çalışanlar çalışma alanlarına geri dönmeme-
lidir. Yapılması gereken kontrol, gözlem, öl-
çüm süreçleri devreye alınmalıdır.

Türkiye, geçmişinde yaşadığı depremlerin 
acılarını ve kötü hatıralarını hala derinden 
yaşamaktadır. Yaşanılan depremler sonra-
sında öne çıkan temel husus, ülkemizin bir 
deprem ülkesi olduğu gerçeğidir. Örneğin 
Türkiye, depremlerdeki insan kaybı sırala-
masında dünya ülkeleri sıralamasında doku-
zuncu, depremden etkilenen toplam insan sa-
yısı açısından da beşinci sıradadır. AFAD’ın 
yayınladığı raporlara göre de; ülkemizde her 
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yıl 5-6 büyüklüğünde en az bir deprem ya-
şanmaktadır. Ayrıca, ülkemizin deprem böl-
geleri haritası incelendiğinde ülkemiz yüzöl-
çümünün %70’i ve sanayi tesislerinin %76’sı 
I. ve II. derece deprem bölgeleri üzerinde yer 
almaktadır (2013-2017 AFAD Stratejik Plan, 
2012).

ACİL DURUM KRİZ YÖNETTİM EKİP-
LERİNİN GÖREVLERİ, EĞİTİMİ ve 
TOPLANTILARI

Acil durum müdahale ekipleri yedi gruptan 
oluşmaktadır:

Arama Kurtarma Ekibi

•	 İşyerinde olağan durumlarda yangın ka-
çış yollarını denetleyerek sürekli kullanı-
labilir durumda olmasını sağlar. 

•	 Acil hallerde işyerinde bulunan kişilerin 
tahliyesine yardımcı olur. 

•	 Olaydan etkilenmiş ve kurtarılan kişileri 
ilkyardım ekibine teslim eder. 

•	 Öncelikle kurtarılması gereken kıymetli 
dosya, belge, bilgisayar vb. kurtarır ve 
ekip şefine teslim eder. 

•	 Kurtarma işlemi sırasında kesinlikle ken-
disini tehlikeye atmaz. 

•	 Kurtarma ile ilgili eğitim ve tatbikatlara 
katılır. 

•	 Yangının yayılabileceği yerlerde çalışan 
personel ve malzemenin tahliyesine yar-
dım eder.

•	 Yangın esnasında ve sonrasında ekip şe-
finin vereceği emirleri yerine getirir.

Tahliye Ekibi

•	 İşletmenin güvenli bir şekilde tahliye 
edilmesini sağlar.

•	 Çalışanları acil durum toplanma alanına 
yönlendirir.

•	 Acil durum ekiplerini olay mahalline 
yönlendirir.

•	 Acil kaçış anında oluşabilecek kaosu ön-
ler.

Koruma Ekibi

•	 Acil durumlarda çevre güvenliğini sağla-
yacak ve trafiği yönlendirecektir. 

•	 Acil durumda olay yeri etrafının emni-
yet şeridiyle çevrelenmesi, olay yerine 
dışarıdan herhangi bir şekilde insanların 
girişinin engellenmesi ve toplanma ma-
hallindeki insanların güvenliğinin sağ-
lanmasında sorumludur.

•	 Toplanma alanındaki insanların sayımı-
nı ve tespitini yapar. Eksik olması duru-
munda Kurtarma Ekibi’ne haber verir.
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•	 Acil Durum Koordinatörüne bağlı olarak 
diğer ekiplerle koordine içerisinde görevi-
ni yapar.

İlkyardım Ekibi

•	 Ekip şefinin vereceği talimatları yerine 
getirir. 

•	 Tahliye gerektiren durumlarda toplanma 
bölgesinde birim amirleri ile birlikte çalı-
şanların isim listesine göre sayımını yapar.

•	 Gerektiğinde işyerinde çalışanların tahli-
yesine yardımcı olur. 

•	 Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını 
tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya 
sağlık kurumuna götürülünceye kadar ge-
reken ilk yardımı yapar.

•	 İlkyardım malzemelerini acil toplanma 
alanına getirerek gerekli müdahaleyi ya-
par.

•	 Durumu ağır olanları tespit eder, ambulans 
çağırıp hastaneye gönderilmesini sağlar. 
Ambulansın gelmediği durumlarda işyerin-
den temin edilen bir araçla yaralıya refakat 
ederek en yakın hastaneye sevkini sağlar. 

•	 İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına ka-
tılır. 

•	 İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini 
sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği 
aksaklıkları ilkyardım sefine bildirir.

Haberleşme Ekibi

•	 Acil durumlarda “Haberleşme Şeması”na 
uygun olarak dış ve iç haberleşmeyi sağ-
lar. 

•	 İlgili yerlere ait acil durum telefonlarının 
listesini bulundurur.

•	 Acil Durum Koordinatörünün talimatları-
nı uygular.

Yangın Söndürme Ekibi

•	 Yangın ve kurtarma olayında paniğe ka-
pılmamalı ve kendisini ve başka bir kişiyi 
tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma 
çalışmalarını yapmalıdır.

Teknik Destek Ekibi

•	 Acil hallerde elektrik şalter ve sigortaları 
ile doğalgaz ve su vanalarının kapatılma-
sından sorumlu olan ekiptir

•	 Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde 
çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, 
yangını söndürmeli ve yayılmasına mani 
olmalıdır. Bu çalışmada yangın yerine en 
yakın olan ekip üyesi mevcut yangın sön-
dürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;

i. Cihazın mührünü kopartmalı,

ii.  Cihazın pimini çekmeli, 

iii.  Cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal 
maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru 
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tutarak alevin arkasına doğru söndürerek 
ilerlemeli,

 iv.  Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör 
vb. elektrik yangınlarda kesinlikle su kul-
lanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürü-
cü kullanmalı, 

Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve 
kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine 
getirilmelidir, 

İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yan-
gın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına ka-
tılmalıdır.

İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli 
kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksak-
lıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şe-
fine bildirilmelidir. 

İşyerinde olağan durumlarda yangın kaçış 
yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir 
durumda olmasını sağlamalıdır. 

Olay yerine gelen İtfaiye ve diğer müdaha-
le-kurtarma ekiplerine yardımcı olur, itfaiye 
ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yan-
gını söndürmesine yardım eder.

Acil Durum Ekipleri Eğitimi, Acil durum 
ekiplerine sorumlu oldukları görevler hak-
kında özel eğitim verilmelidir. Bu eğitimle-
rin bazıları kurum içi(tahliye eğitimi, arama 
kurtarma eğitimi vb.) bazıları ise dış eğitim 
olarak planlanmalıdır(İlkyardımcı eğitimi). 

Eğitim sonucunda amaçlanan başarı mutlaka 
ölçülmelidir.

Acil Durum Toplantıları

Toplantılar risk algısınız açık olması, işlev-
selliğin kontrolü, gelişen ve değişen şartların 
görüşülmesi açısından önemlidir. Toplantılar-
da görüşülen konuların hassasiyetle seçilme-
si, alınan kararların uygulanması ve kontrolü 
belki de bir acil durumun başlamasına, yayıl-
masına engel olabilecektir. Acil durum ekip 
liderlerinin sergileyeceği kararlı tutum, acil 
durumla müdahale konusunda mutlak başarı 
getirecektir.

ACİL DURUM PLANININ HAZIRLAN-
MASI

Acil Durum, ivedilikle müdahale etmeyi ve 
acil yardım faaliyetlerini gerçekleştirmeyi 
gerektiren olaylardır. Acil durum planları iş-
letmelerin tasarım veya kuruluş aşamasında 
yapılmalıdır. Acil durumların belirlenmesi, 
sınırlayıcı, önleyici faaliyetlerin planlanması, 
görevlendirilecek personellerin belirlenmesi, 
görev konusuna göre gerekli özel eğitimleri 
almaları, tatbikatların yapılması aşamaların-
dan oluşur.

Kapasite yetersizliği tehlike ve afetleri ön-
leme, afetlere hazırlık ve afetlerle mücadele 
konusunda fiziksel, yasal, kurumsal, teknik, 
politik, sosyo-ekonomik, psikolojik ve kültü-
rel yapıdan kaynaklanan kapasite yetersizlik-
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leridir. Bir topluluğun hasar görebilirliği tüm 

bu konulardaki yetersizliklerin bir araya gel-

mesi sonucunda ortaya çıkar (Genç., 2007, 

s:350).

İhtiyaç duyulması halinde acil durumların 

belirlenmesi için gerekli ölçüm, kontrol ve 

gözlem yapılması esastır. Belirlenen acil du-

rumlara karşı önlemler  planlanmalı, öncelik-

li olarak acil durum ortadan kaldırılabiliyorsa 

kaldırılmasına yönelik faaliyette bulunulma-

lı, kaldırılamıyorsa zarar verme derecesi dü-

şürülmeli ve etkilenecek personel sayısı azal-

tılmalıdır.

Tablo 6. Acil Durum Planı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar6

DURUMSAL FAK-
TÖRLER

DEĞERLENDİRİLECEK ALAN Evet Hayır Açıklama

GÜVENLİK SİS-
TEMLERİ

Yeterli Ve Etkinler mi?

Doğru Yerlere Konumlandırılmış mı?

Periyodik Bakımları Düzenli Yapılıyor Mu?

Çalışanlar Kullanabiliyor mu?

PROSEDÜRLER

Olası Travmaları Azaltacak Biçimde mi Hazırlan-
mış?

Anlaşılması Ve Uygulanması Kolay mı?

Düzenli Olarak Gözden Geçiriliyor mu?

Hazırlanması Sırasında Çalışan Görüşlerine Yer 
Verilmiş mi?

ACİL DURUM 
DESTEĞİ

Çalışanlar Yardım Çağırma Araçlarını Biliyor mu?

Acil Durum Tatbikatları Yapıldı mı?

Acil Durum Destek Sistemleri Biliniyor mu?

Acil Durum Ekipleri Var mı?

KURUM KÜLTÜ-
RÜ

Kurum Kültürü İşbirliğini Destekliyor mu?

Çalışanlar Düşüncelerini Rahatlıkla Paylaşabiliyor 
mu?

Yöneticiler Çalışanları Önemsediklerini Hissettire-
biliyor mu?

Çalışanlar Önemsendiklerinin Farkında mı?
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EKİPMANLAR
Çalışanlar İşleri İle İlgili Uygun Ekipmana Sahip 
mi?

Ekipmanların Düzenli Olarak Bakımları Yapılıyor 
mu?

ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Ortamı Güvenli mi?

Çalışma Ortamı İyileştirme Adına Neler Yapılıyor?

Çalışma Ortamı Ölçümleri Yapılmış mı?

NİTELİK VE KABİ-
LİYETLER

Çalışanların Becerileri, Görevlerinin Niteliklerini 
Yerine Getirmeye Uygun mu?

Seçim Kriterleri Şeffaf mı?

EĞİTİMLER

Zorunlu Alınması Gereken İç Ve Dış Eğitimler 
Alınıyor mu?

Eğitimler Devamlı mı?

Eğitimler Davranış Değişikliğine Yol Açıyor mu?

Eğitim Sonlarında Ölçme Değerlendirme Yapılıyor 
mu?

Acil Durum Planı Dokümantasyonu6

Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususla-
rı kapsayacak şekilde dokümante edilir:

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntem-
leri.

6 http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/hk-
orgutlerde_felaket_yonetimi-tr_0.pdf  s:10

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya iş-
yerinin bölümlerini gösteren kroki:

•	 Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar 
da dâhil olmak üzere acil durum ekip-
manlarının bulunduğu yerler.

•	 İlkyardım malzemelerinin bulunduğu 
yerler.

•	 Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulun-
ması halinde uyarı sistemlerinin de yer 
aldığı tahliye planı.

•	 Görevlendirilen çalışanların ve varsa ye-
deklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumlu-
luk alanı ve iletişim bilgileri.
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•	 İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma 
ve yangınla mücadele konularında işyeri 
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

•	 Acil durum planının sayfaları numara-
landırılarak; hazırlayan kişiler tarafından 
her sayfası paraflanıp, son sayfası imza-
lanır ve söz konusu plan, acil durumla 
mücadele edecek ekiplerin kolayca ula-
şabileceği şekilde işyerinde saklanır.

•	 Acil durum planı kapsamında hazırlanan 
kroki bina içinde kolayca görülebilecek 
yerlerde asılı olarak bulundurulur.

ACİL DURUM TOPLANMA ALANININ 
SEÇİMİ

Acil toplanma alanı, acil durum anında kişi-
lerin toplanacağı güvenli alan olarak tanımla-
nır. Acil toplanma alanı belirlenirken,

•	 Elektrik trafo ve doğal gaz hatlarından 
uzak olmasına,

•	 Yıkılma riski bulunan bina, ağaç vb. ya-

pılardan uzak olmasına,

•	 Çalışanların kolayca ulaşacakları alan ol-

masına,

•	 Araç giriş, çıkışına engel olmamasına,

•	 Çalışanların sıkışıp kalacağı dar alanlar 

olmamasına özen gösterilmelidir.

ACİL DURUM TATBİKATLARI

İşletmelerin acil durum tatbikatlarını yılda en 

az bir defa yapmaları gereklidir. Acil durum 

tatbikatının yapılması,

•	 Çalışanların risk algısının açık olmasına,

•	 Koordinasyonun denetlenmesine,

•	 Acil durum ekiplerinin görevlerini ifada 

ki başarısının izlenmesine katkı sağlaya-

caktır.

Tablo 7. Acil Durum Tatbikat Raporu Örneği

TATBİKAT YERİ

TATBİKAT TARİHİ ve SAATİ 29.03.2018 / 11:00 - 11:45

TATBİKATA KATILAN BİRİMLER

TATBİKAT TİPİ ve UYGULAMA 
ŞEKLİ

      Yangın             Deprem      Haberli (İhbarlı)

TATBİKAT GÜNÜ HAVA DURUMU         Açık                                Kapalı                     Yağmur
       Güneşli                           Bulutlu                    Yağışı

TATBİKAT YÖNETİCİSİ
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TATBİKAT SORUMLULARI

TATBİKAT KONUSU       Tahliye Kuralları
      Yangın Müdehale Yöntemleri
      Acil Durumlarda İlgili Birimler İle İşbirliği

TBİKAT SENARYOSU Tatbikat ../../… tarihinde saat ..:.. sularında …………….ofis 
alanında meydana gelecek. Olay ……………………… iş 
güvenliği uzmanı ……………. ın yangını fark etmesi ve yangın 
alarmı vermesi ile başlayacak. Uyarı sesi ile birlikte acil durum 
ekipleri aldıkları eğitim gereği acil durum ve yangın anonsu 
geçecek. Yangın anonsunu duyan yangın söndürme personeli ve 
tahliye ekibi olay yerine giderken, tahliye ekibi binanın güvenli 
tahliyesi için çalışanları yönlendirecek. Haberleşme ekipleri bina 
içerisinde bulunan diğer firmaların haberleşme ekiplerine yangın 
hakkında bilgi vererek, diğer firmalarda da tahliyenin başlama-
sını sağlayacaklar. Haberleşme ekipleri 110 itfaiye ve 112 acil 
servise haber verecek. Yangın müdahale ekibi olay yerine en 
yakın yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale edecek. 
Acil durum anonsunu duyan Teknik personel ………………….. 
elektrik ve doğalgazı kesecek. …….. Güvenlik firması alana 
güvenliğini alacak. Yaralı personel var ise ilkyardım ekipleri 
yaralıyı olay bölgesinden, uygun taşıma yöntemleriyle güvenli 
bir alana taşıyacak ve gerekli ilkyardım müdahalesini gerçekleş-
tirecek. …………….. alanın tahliyesi yapılacak ve tüm personel 
Acil Toplanma Bölgesinde toplanacak. Acil toplanma bölgesinde 
çalışan personellerin sayımı gerçekleştirilecek.
Engelli, hamile ve yardıma muhtaç personellerin tahliyesine 
öncelik verilecek

TATBİKATDA KULLANILAN EKİP-
MANLAR

Yangın Söndürme Tüpü

TATBİKAT TAHLİYE SÜRESİ ...... sn/ dk

TATBİKATDA GÖRÜLEN  EKSİKLİK 
VE AKSAKLIKLAR

Yangın alarm sisteminde revizyon yapılması gereklidir.
*İletişimi soğlayıp ekipleri yönlendirmek için megofon gereklidir.

TATBİKAT SONRASINDA ELDE EDİ-
LEN YARARLAR

…………..’ da acil durumlarda yaşanabilecek eksiklikler belir-
lenmiş oldu.
Acil durum ekipleri tecrübe kazandı.
Tahliyenin süresi ölçülerek .. dk. geçmemesi sağlanacak.
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ÖNERİLER Tatbikatta görülen eksiklerin giderilmesi için belirtilen aksiyonla-
rın alınması öneriler.

SONUÇ Tatbikat tahliye planında belirtilen tahliye süresinde gerçekleş-
miştir.Acil durum ekipleri aldıkları eğitimin gereklerini eksiksiz 
yerine getirmiştir.Yangın söndürülmüş ve alan güvenliği sağlan-
mıştır. Tatbikat başarılıdır.

Dünyada yaşanan bazı acil durum olayları 
şunlardır:

11 Eylül 2001 Saldırıları 

Amerika’daki Dünya Ticaret Merkezi(World 
Trade Center) İkiz Kulelerin Yıkılması

2004 Sumatra Tsunamisi

9.0 büyüklüğündeki deprem sonunda 2 mil-
yona yakın insan evsiz kaldı ve 230.000 kişi 
hayatını kaybetti.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi

 Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybet-
ti. Depremin şiddetinin 7.4 olduğu bildirildi. 
Son yüzyılın en büyük depreminde 23 bin 
781 yaralı, 505 sakat ve 285 bin 211 konutun 
da hasarlı olduğu tespit edildi.

Bangladeş / Bhola Hortumu

185 km/saat hıza sahip olan hortum; 
Bangladeş’te 167.000 kişinin, tüm Pakistan’da 
tam 500.000 kişiyi öldürmüş. 12 Kasım 
1970’te Bangladeş nüfusunun tam %45’inin 
hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

İspanyol Gribi

 1918-1919 yıllarında yaşanan bu felaket sal-
gını, ticaret gemileri ile neredeyse tüm dün-
yaya yayılmış. En çok ölüme Hindistan’da 
sebep olan (16 Milyon insan), Amerika’da 
bile 650.000 kişiyi öldüren İspanyol gribi; 
tüm dünyada 100 Milyona yakın insanın ölü-
müne sebep olmuştur.

SONUÇ

Gelişen teknolojiye rağmen acil durumla-
rın bir kısmını engellemek (deprem, sel vb.) 
mümkün olmasa da alınacak önlemlerle zara-
rın şiddetini düşürmek, normalleşme süresini 
hızlandırmak mümkün olabilmektedir. Acil 
durum yönetimi disiplinli, geniş katılımlı ve 
proaktif bir süreci ifade eder. Bu süreç tüm 
işletme bazında iyi özümsenir, tatbikatlarla 
reaksiyon süreleri hızlandırılır ve işverenler 
tarafından da desteklenirse işletme için kal-
kan niteliği taşır. Görevini yerine getirme-
yen bir unsur olduğunda orkestra içerisinde 
akordu bozuk enstrüman gibi başarıyı etkile-
yecektir. Sürecin iyi yönetimi bir komite ta-
rafından yapılmalıdır. Sembolik çalışmalarla 
değil, gerçeğe yakın tatbikatlarla farkındalı-
ğın kontrol edilmesi önem arz etmektedir. 
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Acil durumla karşılaşmadan önce  risk yöne-
tim ekibi tarafından gerekli düzeltici ve ön-
leyici önlemler planlanmış, önlemler alınmış 
ise acil durumun yıkıcı etkisi azalacaktır. İş-
letmeyi acil duruma hazırlayacak ekip içeri-
sinde lider görevini üstlenecek bilgi, beceri 
ve eğitimde kişiler olmaması durumunda dış 
eğitimler alınması kesinlikle gereklidir. Stan-
dart formatlarla yapılan acil durum yönetim 
sistemleri maalesef etkin ve tam korumadan 
çok uzaktır. İşletmeye, bölgeye, coğrafyaya, 
çevresel faktörlere ilişkin riskler değerlendi-
rilmeli ve tamamen işletme risklerini içeren 
bir yönetim planı oluşturulmalıdır. Acil du-
rum öncesi, acil durum anında ve acil durum 
sonunda yapılacak işler kolektif olarak önem 
taşımaktadır.

Planlama, bilgilendirme, tatbikat ve eğitim 
zararları azaltarak  hızlı ve etkin bir acil du-
rumla mücadeleyi kolaylaştırarak, ortaya çı-
kan zararı azaltacaktır. Planlamalarda işlet-
menin, kişilerin farkındalığı arttırılmalı, ça-
lışmalarda gönüllülük esas alınmalı ve plan-
lanan davranış değişiklikleri düzenli olarak 
ölçülmelidir.

KAYNAKÇA

İSTANBUL SANAYİ ODASI (2008). Sana-
yide Afet ve Acil Durum Yönetim Reh-
beri s.8

ERKAL, T., DEĞERLİYURT, M., (2009). 
Türkiye’de Afet Yönetimi, Eastern Ge-
ographical Review 22, s.147-164

AVDAN, U., ALKIŞ, A.,  (2011). Doğal Afet-
lere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri 
Tabanı Modelinin Geliştirilmesi, Harita 
Teknolojileri Elektronik Dergisi 3 (1): 
17-26

CAN, H., (1997).  Organizasyon ve Yönetim, 
Siyasal Kitabevi

GÖKSU,T., (2008).   Kamuda Kriz Yönetimi 
ve Türkiye’de Kriz Yönetimi Teşkilat-
lanması, Türk idare Dergisi, Yıl 80, Sayı 
459, s.37-64

AKDAĞ, E.,  (2002). Mali Yapı ve Denetim 
Boyutları ile Afet Yönetimi, s:6

GENÇ, F., (2007).  Türkiye’de Kentleşme Ve 
Doğal Afet Riskleri İle İlişkisi, TMMOB 
Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 
349-358

DEVEBAKAN, N., (2007). Özel Sağlık İşlet-
melerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İzmir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Doktora Tezi

6331 Sy. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KA-
NUNU, (2012). İlgili mevzuatı



232

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:422 K:332
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)

İNTERNET KAKNAKLARI

Food And Agriculture Organization Of The 
United Nations-FAO, www.fao.org

(http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUplo-
ad/EWWb2PBE167G.pdf s:3)

(https://www.csgb.gov.tr/media/5435/
acil-durum-plan%C4%B1-
haz%C4%B1rlama-rehberi.pdf s:9)

www.jmo.org.tr/resimler/
ekler/4d8c522e05f9cb9_ek.doc s:10

http://www.tide.org.tr/uploads/
ALTU%C4%9E%20KUL.pdf s:15

http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/
hk-orgutlerde_felaket_yonetimi-tr_0.pdf  
s:10

2013-2017 AFAD Stratejik Plan, (2012) 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2288/
files/afadsp2013-2017.pdf



233

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Issue: 29 Fall Winter Semester Year: 2018

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 29 Güz Kış Dönemi Yıl: 2018 

ID:422 K:332
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)

EXTENDED ABSTRACT

Aim: Emergency cases which are defined as cases needing immediate treatment, struggle, first 
aid and discharge such as fire, explosion, spread of dangereous chemicals, natural disaster etc. 
can occur in whole of workplace or in a part of it. All these cases affect managements as loss of 
lives, loss of prestige and image  and economic loss. With this article, it is targeted that mana-
gements will be protected against the loss suffered and fasten the normalization process. It is an 
employment which can be used for all kinds of managements without making discrimination 
of sector or danger class. Taking  precautions against negative impacts of emergency cases on 
managements and protecting management, employee and environment are under guards of the 
employer. A comprehensive Crisis management system which includes Professional perspecti-
ve and systematic overall activities should be built in all managements, reinforced with praxises 
and assimilated by employees. Emergency management is a process. Each stage of process sho-
uld be fictionalised successfully. Quality of work is inversely proportional to revealed loss. In 
this study, the stages of emergency crisis method have been emphasized and it is aimed to inc-
rease awareness of employees. Method: In the study, emergencies which are experienced in our 
country, reactions in case of emergencies and normalization processes are taken into considera-
tion. The study is done with method of hands on activity. Solving the problems of application, 
annihilating loss of life and property are aimed. ILO (International Labor Office) in accordance 
with the law of occupational health and safety no. 6331  and AFAD (Directorate of Disaster And 
Emergency Management)  present situation analysis is carried out.  Findings: When emergen-
cies and effects are examined it is observed that emergencies are derived from implementation 
errors, lack of training, limited support of  managements, lack of training, personal errors and 
symbolical works to fulfill the legal obligations. Conclusion: Occupational accidents result 
from emergencies can be preventable with full support of management, a professional team 
of  crisis management system, an emergency plan and practice which is fictionalised with ca-
ution.  Emergency drills and planning studies have essential importance. The study is intended 
to be a model for all workplaces. Although it is impossible to hinder some of the emergency 
cases (earthquake, flood), it is possible to lower the damage with the help of actions to be taken 
and fasten the normalization process. Emergency management states a well-disciplined, well-
attended and a proactive process. If this process is assimilated by the management, reaction 
time is fastened with practices and supported by employers , it has the characteristics of shield 
for management. OHS Process should be managed by a committee. It is important to control 
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the awareness with  real-like practices not with symbolic works. If   needed corrective and 
preventive precautions are planned and precautions are taken by risk management team, dest-
ructive effect of the emergency will decrease. It is definitely essential to take extra trainings if 
there isn’t anybody who has knowledge and skill about being a leader in case of emergency in 
the management. System of emergency management which are prepared on standard format are 
unfortunately away from active and whole protection. The risks related to management, area, 
geography and environmental factors should be evaluated and a management plan which inclu-
des the whole business risks should be built. The works which are done before, after and during 
the   emergency case are corporately important. Planning, informing, practice and training will 
decrease generated  loss by making struggle easier in case of emergency. During the plannings, 
management’s and personal’s awareness  should be expanded. Works should be based on vo-
luntariness and planned behavioral change should be measured regularly. Emergency case is the 
case which necessitates urgent intervention and immediate support. Plans of emergency case 
should be made in the period of design and establishment. Emergency case plans consist of the 
stages designating emergency cases, planning delimeter, preventive activities, designating staff 
members who will be tasked, getting the private  training of needing topic. Establishment sho-
uld guess possibility of occurring emergency cases, it should designate actions will be taken in 
such cases and  constitute procedures and plans in order to decrease and prevent probable dise-
ases or physical injuries which can derive from these cases and after that the it should maintain 
it. Establishment should review  emergency case plans and procedures which will be used  in 
such cases especially after these emergency cases happen. Establishment should also practice 
these procedures periodically in suitable places.



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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formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).



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

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

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

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

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

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.



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

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

 



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.



255

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.
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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.
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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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