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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü? Yeterl� Açıklama :
2. Makaledek� başlık, alt başlık ve �çer�k uyumu ? Yeterl� Açıklama :
3. Makalen�n d�l ve �fade bakımından uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
5. İng�l�zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
6. Makalede kullanılan yöntem�n uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
7. Sonuçlar ve tartışmanın b�l�msel sunuluşu ve tartışılması ? Yeterl� Açıklama :
8. Öner� ve değerlend�rmeler�n anlamlılığı, geçerl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
9. Makalede ç�zelge, şek�l ve görsell�ğ�n yeterl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
10. Kaynakların kullanımı ve �lg�l� l�teratürün güncell�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
11. Makalen�n özgünlüğü ve �lg�l� olduğu alana katkısı var mı? Yeterl� Açıklama :
Hakem�n makale hakkında kararı Düzeltmelerden sonra yayınlanab�l�r
Düzelt�lm�ş Hal�n� Görmel�y�m Hayır   

Notlar

Çalışma, son zamanlarda spor b�l�mler� alanında revaçta olan metafor çalışmalarına b�r örnekt�r. Konu
bakımından özgün, kullanılan d�l bakımından yeterl�d�r. katılımcı sayısı bu tarz b�r çalışma �ç�n yeterl�
olmakla b�rl�kte örneklem seç�m�n�n amaçsal örnekleme olması yöntem bakımından da makuldür. Tartışma
ve sonuç yeterl�d�r. Çalışmada k� mevcut hata derg� yazım kurallarına uygunsuzluktur. Dolayısıyla
çalışmanın derg� yazım kurallarına göre rev�ze ed�lerek yayınlanmasının uygun olduğunu düşünüyorum.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, düzenl� olarak b�s�klet kullanan b�reyler�n b�s�klete ve b�s�klet kullanımına �l�şk�n algılarını metaforlar yolu �le açığa
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada n�tel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloj� desen� kullanılmıştır. Araştırmaya amaçlı
örnekleme yöntem� �le seç�len 76 akt�f b�s�klet kullanıcısı katılmıştır. Ver�ler�n toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından oluşturulan
k�ş�sel b�lg� formu ve yarı yapılandırılmış formlar kullanılmıştır. Ver�ler�n anal�z�nde; �çer�k anal�z� yöntem� kullanılmıştır. Ver�ler�n anal�z�
yapılırken “B�s�klet” ve “B�s�klet Kullanımı” kavramlarına yönel�k katılımcıların oluşturduğu metaforlar l�stelenerek, kategor�lere ayrılmıştır.
Araştırma kapsamında elde ed�len metaforlardan oluşturulan kategor�ler b�s�klet kullanımının; yaşamın zorluk ve güzell�kler�n� yansıtan,
özgür ve mutlu h�ssett�ren, f�z�ksel ve mental gel�ş�me katkı veren ve alt yapı yeters�zl�kler�nden gelen r�skler� olan b�r etk�nl�k olduğuna �şaret
etmekted�r. Ayrıca katılımcıların b�s�klet� mutluluk �le özdeşleşt�rd�kler� ve b�s�kletler� �le duygusal bağlılık gel�şt�rd�kler� görülmekted�r.

Anahtar Kel�meler b�s�klet sürmek, b�s�kletç�, metafor

Abstract

The a�m of th�s study �s to reveal the percept�ons of b�cyclests’ about b�cycle and cycl�ng through metaphors. It �s thought that the f�nd�ngs
obta�ned for the purpose of the research w�ll contr�bute to the stud�es to be made �n order to spread the use of b�cycles �n the soc�ety. For
th�s purpose, the phenomenology model, one of the qual�tat�ve research approaches, was used �n the research. 76 b�cycl�sts selected by
the purpos�ve sampl�ng method were �ncluded �n the study. In the data collect�on phase, a personal �nformat�on form and a form composed
of sem�-structured sentences created by the researchers were used. In the analys�s of the data; content analys�s method was used. Dur�ng
the analys�s of the data, the metaphors created by the part�c�pants regard�ng the concepts of "B�cycle" and "Cycl�ng" were l�sted and
categor�zed. The categor�es created from the metaphors obta�ned w�th�n the scope of the research �nd�cate that cycl�ng �s an act�v�ty that
reflects the d�ff�cult�es and beaut�es of l�fe, makes feel�ng free and happy, contr�butes to phys�cal and mental development, and has r�sks
from �nfrastructure def�c�enc�es. In add�t�on, �t �s seen that part�c�pants �dent�fy b�cycle w�th happ�ness and develop emot�onal comm�tment
w�th the�r b�cycles.
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