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Değerlendiṙil̇mesi ̇...................................................................................................................................... 394 

İç Saha ve Deplasmanda Oynanan Müsabakaların Bazı Performans Parametreleri Açısından 

Karşılaştırılması: Türkiye Futbol Süper Ligi Örneği ..................................................................................... 395 



13 
 

Influence Of Neuromuscular Recruitment On Motor Control Of Side Kick (Yeop Chagi) İn Elite Taekwondo 

Athletics ..................................................................................................................................................... 396 
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Gaziȧntep'teki ̇Rekreasyon Alanlarının Öğrencil̇eriṅ Memnuniẏet Düzeyiṅe Etkiṡi:̇ Gaziȧntep Üniv̇ersiṫesi ̇
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Liṡe Öğrencil̇eriṅde Sosyal Sermaye ve Fiżik̇sel Aktiv̇iṫeye Katılım Arasındaki ̇İl̇iş̇ki:̇ Kent Merkezi ̇Örneği.̇ 502 
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Sporda Şiḋdeti ̇Ortaya Çıkaran Nedenler ................................................................................................... 510 

Sporun Kiş̇il̇ik̇ Özellik̇leri ̇Üzeriṅe Etkiṡi ̇...................................................................................................... 511 

The Relationship Between Futsal Players’ Competitive Anxiety And Goal Orientation With 

Sportspersonship ....................................................................................................................................... 512 

Türk Sporunda Dil̇ Kullanımı: Beşik̇taş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Marşlarının; İç̇erik̇ ve 
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Madde Bağimliliği ve Gençlik 

Bağımlılık, kişilerin bağımlı olduğu nesne veya davranış üzerinde kontrolünü kaybederek bu nesne 

veya davranışın esiri ve kölesi olmasıdır. Uyuşturucu ve sigaradan alkole , kumardan teknoloji 

bagımlılığına kadar çeşitli türleri vardır. 

Ülkemizde madde bağımlılarının %32 kadarının 15 yaş altında, % 42 kadarının 16-20 yaş aralığında 

uyuşturucu kullanmaya başladığı belirlenmiştir.Bu sebeble gençliğimizi ve dolayısıyla ülkemizin 

geleceğini tehdit eden bu zararlı alışkanlıkla top yekün bir mücadele gerekmektedir. Bu mücadelede 

devlet, sivil toplum kuruluşları , belediyeler,üniversiteler ve halk hep birlikte elele vererek çalışmak 

zorundadır. Bu konuda anne ve babalara, ağabeylere, ablalara, arkadaşlara, komşulara, 

öğretmenlere, antrenörlere, yöneticilere, sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. 

Uyuşturucu kullanımı ruhsal ve bedensel olarak insan sağlığına büyük zararlar vermekte, vücudun 

savunma sistemlerini bozarak birçok ölümcül hastalığa yakalanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu 

sebeble uyuşturucu kullananlar arasında genç ölümlere yaygın olarak rastlanmaktadır. Ayrıca 

uyuşturucu,gençlerimizin öğrenim hayatını,mesleğini ve geleceğini yok etmektedir. İnsani değerleri 

yok ederek çocuk yaştan itibaren fuhuş, gasp, darp gibi suçlara itilmesine ve hem sağlığını hem 

hapse girerek özgürlüğünü hemde genç ölümler yüzünden hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. 
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Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilm Dalı’nda Profesör olarak çalışmaktayım. Uzmanlık alanlarım 

Moleküler Tıp ve Tıbbi Biyokimya’dır. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, infeksiyon, 

kanser, nörolojik  bozukluklar ve metabolik diğer hastalıklarla genetik ve biyokimyasal yapı ilişkisi 

çalışma/proje konularım arasında bulunmaktadır. Özellikle sportif performans ile sağlıklı yaşam ve 

genetik özelliklerin etkileşimi, moleküler biyoloji uygulamalarında kullanılan biyomedikal 

enstrumanların geliştirilmesi ve beslenmeye deneysel ve klinik yaklaşım konularında uzun süreli 

bir deneyim sahibiyim.  

 

“Sportif Performansa Multidisipliner Yaklaşım” 

 

İlgili panelde sportif performans üzerinde etkili olduğu bilinen metabolik, genetik, fizyolojik, 

diyetetik, psikolojik ve motive edici faktörler, konusunda uzman kişilerce değerlendirilecektir. Söz 

konusu alanlarda son gelişmeler ve uygulamalar bilimsel verilerle desteklenerek açıklanacaktır. 

Multidisipliner tarzdaki yaklaşımlar sonucunda farklı uzmanlık alanlarının birarada, koordineli ve 

paylaşımcı çalışma koşullarının yaratılmasının sportif açıdan gelişime ne kadar üst düzey bir katkı 

sağladığı ortaya konacaktır. Genetik ve metabolizma yaklaşımı açısından Prof. Dr. Ümit Zeybek, 

sporda kollektif çalışmanın önemini vurgulama adına Doç. Dr. Erkut Tutkun, performans 

verilerinin değerlendirmesi konusunda Yard. Doç. Dr. Türker Bıyıklı, egzersiz motivasyonunun 

yönetilebilmesi bakımından Yard. Doç. Dr. Gözde Ersöz, sporcu beslenmesinin özellikleri ile 

ilişkili olarak Uzm. Dyt. Orçun Kürüm birbirinden değerli fikir ve deneyimlerini katılımcılara 

aktararak akademik anlamda farkındalık sağlamaya çalışacaklardır.    
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Sportif Perfomansta Genetik Analizlerin Kullanımı 

 

(Prof. Dr. Ümit Zeybek) 

 

 Günümüzde sporculara yapılan yatırımlar göz önüne alındığında spor klüplerinin, devletin ve özel 

sponsorların destekleyeceği sporcuların seçimi ve elit özelliklerinin ortaya konabilmesi önem 

kazanmaktadır. Bununla birlikte profesyonel olarak spor yapanlar ve alanlarında ön planda olan 

kişilerin başarıları birden fazla etmenin bir araya gelmesiyle ve bir bütün oluşturmasıyla 

gerçekleşmektedir.  

Her sporcunun genetiği, fizyonomisi, biyokimyası, psikolojik alt yapısı, beslenme ve yaşam tarzı 

birbirinden farklıdır. Sporcunun performansı, spora olan yeteneği, yaptığı işin kalitesi ve 

kapasitesinin toplamı gibi düşünülebilir.  

Fiziksel performans; kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik, denge, kardiyo-pulmoner fonksiyonlar,  

biyomekanik, metabolik, psikolojik ve sosyal özellikler gibi bir çok faktöre bağlıdır. Antrenman 

gibi çevresel faktörlerin yanısıra genetik faktörler de kişiler arası fiziksel performans farklılıklarının 

bir kısmını açıklayabilir. Bu nedenle sporcuların yaptıkları spor türüne göre biyolojik özellikleri 

farklı olmaktadır ya da farklı olanlar daha başarılı olabilmektedir. Aynı antrenmanı yapan kişilerin 

aynı sportif performansı elde edemedikleri sıklıkla gözlemlenmektedir.  

Sportif performans hem genetik ve metabolik özellik gibi içsel hem de antreman ve egzersiz gibi 

çevresel faktörlerin etkisinde bulunan karmaşık bir yapılanmaya sahiptir. İçsel faktörler sınırları 

yani kişinin limitlerini belirlerken dışsal faktörler bu sınırlara ulaşmada etkilidir. Sporda potansiyeli 

ortaya koyan genetik yapı ise antreman, beslenme ve diğer faktörlerle beraber en önemli  rollerden 

birini oynamakta, kas boyu, kas hacmi, kas lif kompoziyonu, anaerobik kapasite, akciğer kapasitesi, 

esneklik, dayanıklılık ve hatta psikolojik özellikler gibi bir çok faktörü de etkilemektedir. Örneğin 

dayanıklılık performansına yönelik egzersizi gerçekleştirmek için hücresel metabolizma ve 

kardiyovasküler fonksiyonlar gibi bazı faktörlerin etkileri ile kapasite artabilir. 

Son yıllarda sporcu performansını etkileyen çevresel faktörlerin yanı sıra genetik biliminin 

gelişmesiyle genetik faktörler ve bunların metabolizmanın diğer bileşenleriyle olan etkileşimleri de 

temel araştırma konuları arasında yer almaya başlamıştır. 

Sunum (Eğitim/Çalıştay) kapsamında sportif performans ve metabolizma ile ilgili olarak genlerin 

metabolizmal ilişkilerinin incelenmesi, egzersiz performans ölçümleri ve beslenme tarzı gibi alt 

bileşenlerden meydana gelen sportif performans değerlendirilmesi şeklinde bilimsel temelli sağlık 

platformunun ortaya konması planlanabilmektedir.  

Söz konusu çalışma kapsamında değişik genetik paneller incelenerek farklı sportif performans yorumları 

yapılabilmektedir. 
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Professor Ergun Yurdadön 

 

Psychological Kinesiology and Sports Management 

Psychoanalysis of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics and Corruption of WADA by 

the FAMILY (wasp)! 

Governing/authority is possible only through exercising righteousness, (equality, justice, and 

fairness). (yurdadon) Unlike human beings nations and cultures performs as “one unit” and “mass 

psyche” with all sorts of mass instincts as well as vague feelings of community and solidarity which 

springs into action whenever a state or nation especially a dominant one like USA, performs as part 

of mass, like WASP (White Anglo Saxon Protestant) family. If one owns and/or exercises control 

over the means of production one might be considered part of the HEGEMONY and ELITE 

depending on the breadth of categorical restrictions. However if one has an indirect relationship 

which is secondary to one’s indirect relationship, one cannot be classified as member of the Elite or 

Hegemony. In sports too since Third and Second world nations are not in direct control of WADA, 

IOC, and International Sports Federations and their governing bodies and the manufacturing of 

PEDs they CAN’T be stratified or categorized and empowered under the traditionally elite or first 

world nations. None-hegemonic societies (mainly Third World Nations) belong to the class of their 

own which they are not and cannot be part of distribution of WEALTH and the POLICY MAKING 

as a none-hegemonic club they will be provided only with, and with the OLD AND EXPIRED and 

much DETECTABLE OR CONTROLLABLE TECHNOLOGY of PEDs or Sports technology. 

This is a clear evidence of “PSYCHOLOGICAL HEGEMONY that is designed and implemented 

on Third World by WEST. - Psychoanalysis of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics and 

Corruption of WADA by the FAMILY (WASP) 
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Bircan Ünver, M.A. 

  

THE LIGHT MILLENNIUM, FOUNDER-PRESIDENT & HEAD 

NGO Rep. to the United Nations Department of Public Information 

(New York) 

 
Originator (1999) and founder (2001) of The Light Millennium (“LM”) Organization. Ms. Ünver has been the president, executive 

producer and director of the LM since its inception and is the [Head] NGO representative of the organization to the United Nations 

Department of Public Information since its association in 2005. Further, Ms. Ünver is co-founder (2011), and publisher-editor of the 

U.S. Turkish Library & Museum website (www.turkishlibrary.us, 2011). 
As an “in house, independent public access television producer” at QPTV, Ms. Ünver has produced, directed, edited and presented 

near to 150 original programs, both in studio and field production, and aired those on QPTV’s four channels (#34/35/56/57) in Queens 

since 1992. She launched The Light Millennium TV Series (“LMTV” monthly) at QPTV on Jan. 13, 2000 under the umbrella of LM, 

and won several awards for her programs. 
In addition, Ms. Ünver is Ambassador of Peace and Goodwill for ANUVIBHA, Anuvrat Global Organization, Jaipur, India (since 

2014 to present). 

Holds a Master’s Degree (M.A.) from Media Studies of the New School University. Her thesis project was a half-hour documentary 

titled “ALL IDEAS: Freedom of Expression in Turkey” (Diploma, 1999). She has a B.A. degree is in Fine Arts from Mimar Sinan 
Fine Arts University in Istanbul, Turkey (1988). 

Author of the three following books, titled: "En Kutsalı Yaratmak" (The Most Sacred is to Create, Turkish, 1995) Say Publishing 

House, Istanbul; "Sanatın Labirentlerinde..." (The Labyrinths of Arts…, 2016) Istanbul; and "Işık Yollarında" (In the Ways of Light, 

2017) poetry book, Istanbul.  
 

Source:http://www.lightmillennium.org/biographies/bircan_unver_narrative.html 

(In Turkish) http://www.turkishlibrary.us/yasamin-gidis-gelislerinden-bir-kesit/ 

 

Bir STK/NGO Perspektifinden… (Sivil Toplum Kuruluşu) 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KÜRESEL HEDEFLERİNDE GENÇLİK VE SPORUN ÖNEMİ 

 

From an NGO Perspective (Non-Governmental Organization) 

THE IMPORTANCE OF YOUTH AND SPORT IN THE UNITED NATIONS’ GLOBAL GOALS 

This presentation aims to introduce specific "Youth, Development, Sport, Peace, Health, and Yoga” related UN General Assembly 

resolutions from an NGO perspective, which are listed below: 

 
• International Day of Happiness  (A/RES/66/281 

• International Day of Sport for Development and Peace  (A/RES/67/296) 

• World Health Day  [WHO]  (WHA/A.2/Res.35) 

• International Day of Yoga  (A/RES/69/131)  

• World Youth Skills Day (A/RES/69/145) 

• International Youth Day  (A/RES/54/120) 

 

These #UNGA resolutions will be introduced in correlation with the Global Goals, in other words, the United Nations’ 2030 

Sustainable Development Agenda and the Universal Declaration of Human Rights (#UDHR70). A particular attention will be 

given on the “Importance of Youth and Sport” in the UN Programs and the 2030 Development Agenda as well as how each of us 

can engage and contribute with/to the works of the United Nations towards achieving the Global Goals by 2030 (as student, 
academician, educational institution, NGO, and public at large 

 

  

http://www.turkishlibrary.us/yasamin-gidis-gelislerinden-bir-kesit/
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Antonio Robustelli, MSc CSCS 

Sports Performance Consultant 

 

Antonio Robustelli is a professional sports performance consultant and elite coach from Italy: his 

area of expertise includes injury prevention, sports technology, strength training programming, speed 

development, recovery monitoring and return to play assessment. He works worldwide since 16 years with 

semi-professionals, professionals and Olympic athletes as well as professional teams in various disciplines 

(football, athletics, basketball, rugby, cycling, weightlifting, volleyball, swimming, martial arts, waterpolo, 

tennis, archery etc.). He is one of the most requested sports performance consultant in the world because of 

his unique work with advanced technologies for athlete's assessment and testing for injury prevention and 

performance improvement. 

He's the Senior Director of Performance Science at the AESA (Asian Exercise and Sport Science 

Association) as well as a Guest Lecturer in Performance Science and Sports Technology at Setanta College 

in Ireland (www.setantacollege.com) and at several Institutes and Universities worldwide. 

He has written and co-authored articles for several magazines including the british Athletics Weekly, the 

world's n. 1 magazine for track & field. Currently he is consultant for Olympians and for First Division 

football and basketball teams in Europe, Asia and USA. 

Furthermore he cooperates with high-end tech companies for research and development of new technologies 

in the field of sports performance training and monitoring. 

He is currently writing his first book entitled "Applied Sports Technology: The Science of Testing, 

Monitoring, Training and Recovery". 

 

Velocity Based Training: how to use barbell velocity tracking devices to monitor strength training 

performance 

Advances in technologies applied to sports science and performance today allows strength & 

conditioning coaches and sport scientists to monitor performance and training load by receiving a real-time 

feedback and insights into the neuromuscular performance and function of the athletes: modulate training 

progression based on quality loading and individual responses is fundamental to optimise progression in 

strength and power. Analysing key metrics such as bar velocity and speed as well as peak and average power 

is possible today with no need  of cable and wires thanks to new wearable technologies. This workshop 

covers the basics concepts related to biomechanics and technology as well as offering new practical 

perspectives on strength training programming based on science and on-field practice. The role of VBT 

technology and how to integrate it in both individual and team sports is discussed. The first part of the 

workshop covers the theoretical basic concepts of applied biomechanics by reviewing the meaning of the 

main metrics such as speed, velocity and power; the second part introduces the technological aspects of VBT 

devices by showing the main differences between the various systems available today; in the third part we 

discuss practical applications and data interpretation as well as how to use them in the process of training 

load prescription to prevent injuries and maximise strength progression.  

 

Cecilia.W.Yu (余詠詩) 



25 
 

Sustain-Able Yu 余 

 

Cecilia.W.Yu is a profession visual artist and a social entrepreneur with an MBA in Sustainable Media Technological  Joint Ventures 

in China. Cecilia’s art toured Japan nationally  (2010-2015). Her solo debut at the 2008 Edinburgh International Art Festival, was 

preceded by her curation of the 2008 “ChinaNow! Best of Modern China” show and  followed by The National Culture Center of 

Egypt inside the Cairo Opera House. She exhibits regularly worldwide. Cecilia’s work with Kel1st (NYC Graffiti Style Master) has 

an annual culture weekend at the Bombed Out church (St.Lukes is a British National Heritage site) where Cecilia mentored 

scholarship students from LIPA. Cecilia strategically consulted leaders in about 30 different sustainable development projects 

worldwide. Cecilia is published in the Far East to a daily 1.2million distribution in English. Ceciliayu.com was re-blogged to 

20million inside China and was quoted by C-Span, USA. Since 2012, Cecilia is the Far Eastern ambassador for the New York based 

UN women’s Lobby network:  Voices of Women Worldwide.TV and won the Canadian “Women of Action” Award. She is also the 

Ambassador for PEPA l’humanitaire which has UN Ecosoc consultative Status in Africa. Cecilia became the Producer for the series 

“Women who dare (to lead)” which is an approved documentary that collates almost 2000hrs of private interview footages for top 

global female leaders of the 21st century.  

 

“Intangible Cultural Heritage (ICH) in Global Sustainability : the relationship between Art & Sustainable 

Human Development (SHD)” 

 

Cecilia’s research into the Intangible Cultural Heritage (ICH) of Global Sustainability brought together her passion for the visuals 
Arts and her humanitarian focus about Education and its role in Cultural Sustainability as the antithesis to the negative aspects of 

Globalization. Her work was seen at the United Nations Climate Change Summit COP15 UNFCC. From her work as the Boards and 

Advisory Boards of  some UN and UNICEF awarded charities, the strategic cultivation of  ICH were instrumental in the success of 

many projects. From her MBA research published by University of Surrey (UK), 2007:  
“Many separate indices  measured sustainability in terms of  “the environmental” using meta-index approaches but a model that 

appraises competitive and comparative advantage in a country wide specific industry way does not exist, in any way that considers 

Human Development Index (HDI) and the impact of Globalisation on HDI. “ 

After the research on Media convergent technology in 2007, the ideas took off in many aspects as the field developed. 5 yrs later, 
UNDP published papers on (SHD Sustainable Human  Development) index ( Agosin, Bloom & Gitli, UNDP, 2012) which formed 

the basis for the  creation of policies protecting Intangible Cultural Heritage. 

The current presentation, brings together the development of a decade of an insider’s research & implementation of Global 

Sustainability showing : 

 

 UNFCC and how my east-west fusion research attained UN consultative status and contributed strategically to UN Climate 

Justice from Copenhagen COP15 to Paris COP21.  

 Artists & Athletes as Creators of Intangible Cultural Heritage (ICH) 

 Nurturing Creators’ Intangible Cultural Heritage; how it differs in sports and in the arts 

 
Followed by an Exhibition of 12 development art sketches titled: “Kel1st and Yu; an east-west art fusion experiment” that 

redefined extemporaneous performance aspects of Art and its role in ICH creation. 

 

http://acelebrationofwomen.org/2014/07/cecilia-w-yu-%E4%BD%99%E8%A9%A0%E8%A9%A9-woman-of-action/#comments
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Ceyhun Kazancı 

Passolig Genel Müdürü 

 

1979 doğumlu olan Ceyhun Kazancı,  1998 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuş, aynı yıl Boğaziçi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 

üniversite eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimi ile aynı dönemde Aksa Jeneratör, Borusan, ETS gibi 

kurumlarda satış ve pazarlama departmanlarında kariyerine başlayan Kazancı, mezun olduktan sonra 

ArcelorMittal International Çelik’te Satış Müdürlüğü yapmıştır. 2009-2011 tarihleri arasında ISG 

International’da Satış Yöneticisi, 2012-2014 tarihleri arasında spor ve eğlence sektörünün en büyük 

kurumlarından biri olan IMG Doğuş’ta Direktörlük yapan Kazancı, 10 yılı aşkın süredir spor sektörünün 

içindedir. Ocak 2015 tarihinden bu yana Aktif Bank bünyesinde, Passolig Genel Müdürü olarak E-Bilet 

projesini ve bu proje kapsamında 36 futbol kulübü ile olan iş ortaklıklarını yürütmektedir.  

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere 3 dil bilmektedir.  

 

Modern Stadyumlar ve Maç Günü Gelirleri 

 

Günümüzde spor kulüplerinin hem marka değeri ve prestij unsuru olarak, hem de sürdürülebilir finansal 

getiri açısından en büyük güçlerinden biri olan modern stadyumlar ve maç günü gelirleri,  Avrupa liglerinde 

olduğu gibi ülkemizde de sportif başarı ve finansal yarışın değişmez aktörlerinden biridir.  Hem seyirci 

ortalaması hem de bilet ve kombine satışları, kurumsal ağırlama vb. organizasyonlardan elde edilen gelirlere 

baktığımızdan Avrupa futbolunda İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkeleri örnek gösterebiliriz. Premier Lig, 

Bundesliga ve La Liga’da son yıllarda stadyumdaki taraftarlar kadar stadyum dışındakilere yönelik de çeşitli 

pazarlama ve satış odaklı projeler sunulmaktadır.  Saha içindeki oyunun kalite ve coşkusunu, stadyum dışında 

da eğlence ve tüketim alışkanlıklarıyla birleştirebilen M.United, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund 

gibi kulüpler, seyirci kapasitelerini doldurmuş olmalarına rağmen stadyum alanlarındaki gelirlerini her geçen 

gün arttırmaya devam etmektedirler.  Türk futbolunun son 3 sezonuna baktığımızda takımların kadrolarına 

dahil olan yıldız futbolcular, yenilenen veya sıfırdan yapılan yeni stadyumlarla birlikte kulüplerin maç günü 

gelirlerinin de giderek yükseldiğini söylemek mümkündür. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Yeni 

Antalya Stadyumu, Vodafone Park yakın zamanlı örneklerdir. 2014-2015 futbol sezonunda 201,5 milyon TL 

maç günü geliri elde eden Süper Lig,  2015-2016 futbol sezonunda maç günü gelirlerini 270,7 milyon TL’ye 

yükseltmiştir. Son 3 sezonda Süper Lig’in maç günü gelirleri toplamı 742,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.     

Stadyumların sadece maç oynanan alanlar değil, aynı zamanda spor kulüplerine yılın her döneminde gelir 

getirebilecek yapılar olduğu, ülkemizde yeni yeni kabul görürken son birkaç yılda yapılan yeni stadyumlar 

da bu anlayışla hizmet vermeye başlamıştır. 1959-1960 sezonundan bu yana devam eden ve geçtiğimiz sezon 

da dahil olmak üzere 58 futbol sezonunu geride bırakan Süper Lig’de, toprak sahalardan hibrit çimlere, beton 

duvarlardan 5 yıldızlı otelleri aratmayacak konforlu localara kadar değişimin belki de en fazla hissedildiği 

yer stadyumlardır.   
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Tuğrul AKŞAR  

futbolekonomi.com 

 

1988  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Aynı 

fakültenin İşletme Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı.  

1989'dan beri bankacılık sektöründe yönetici olarak çalışmakta olan Akşar, 2000’den bu yana 

futbolun ekonomisi, finansı, yönetimi ve felsefesi üzerine çalışmalar yapıyor. Bu konulara ilişkin 

makaleler kaleme kaleme alıyor. Futbolun genel ekonomik, finansal ve yönetsel sorunları ve bunlara 

ilişkin çözüm önerilerini içeren yayınlanmış beş kitabı bulunuyor.  2005’de TBMM’ce düzenlenen 

Sporda Düzensizliğin ve Şiddetin Araştırilması Raporu'na katkıda bulundu. Yine, 2011’de 
TBMM Araştırma Komisyonu'nun daveti üzerine komisyon üyelerine "Türk Futbol 

Kulüplerinin Finansal Yeniden Yapılanması ve Yönetişimsel Sorunlarına Çözüm Önerileri" 
konusunda bir brifing vererek, bunu daha sonra rapora dönüştürüp Meclis Komisyonu'na sundu.  

2010’da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), Türk futbol endüstrisinde uluslararası 

yönetim standartlarının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla başlattıgı bir projeyle 

oluşturulan  Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu'nda da yer aldı ve 

"Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi"nin iki 

bölümünü kaleme aldı. Söz konusu çalışmanın yine Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile 

birlikte, Arsenal Kulübü ve Londra Birbeck Sport Business Center daveti üzerine, İngiltere 

medyası ve İngiliz spor kulübü yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdiği Londra'daki tanıtımına 

katıldı.  Çalışmalarına www. futbolekonomi.com sitesinde devam eden Akşar inceleme, araştırma 

ve makalelerini bu platformda izleyicileri ve spor kamuoyu ile paylaşıyor.  

 

Futbolda Küreselleşmenin Getirdiği Ekonomi 

 

1990'lardan itibaren dijital platformların gelişmesi ve giderek yaygınlaşması, futbolun yapısı ve  

niteliğini de farklı bir boyuta ulaştırdı. Futbol bu süreçte evrimselleşerek,  endüstriyel bir karaktere 

büründü. Futbol bu bağlamda bir gösteri endüstrisine dönüştü. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde 

televizyonun internet ve sosyal medya ile girdiği sinerjik ve simbiyotik ilişki, futbolu teknolojik 

olarak etkileyip geliştirdi. Görselliği artırdı. Futbolu derinden etkiledi. Bu gelişim ve değişim süreci 

futbolu finansallaşmaya taşıdı. Bu süreçte teknolojinin tamamen televizyon ve internetin emrine 

girmesiyle, kulüplerin kendi faaliyetlerinden yarattığı gelirlerin dışında (başta sponsorluk, halka arz, 

medya, maç günü gibi futbol gelirleri olmak üzere), çoğu gelirlerinde geometrik artışlar yaşandı. 

Futbol yıllık milyar Eurolara ulaşan bir ekonomi yarattı. 
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Doç. Dr. Ahmet Talimciler 

Ege Üniversitesi 

 

1970 yılında İzmir’de doğdu. 1994 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 

‘Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi’(1998) başlıklı teziyle yüksek lisansını, ‘Türkiye’de Futbol ve İdeoloji 

İlişkisi’(2005) adını taşıyan çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2000 yılı Milliyet Gazetesi Sosyal Bilimler ödülünü 

kazandı. Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi başlığını taşıyan kitabı 2003 yılında;  Sporun Sosyolojisi 

Sosyolojinin Sporu başlığını taşıyan kitabı ise 2010 yılı Kasım ayında Bağlam yayınları tarafından yayımlandı.  

 

Spor Sosyolojisinin yanı sıra futbol ve toplumsal kültür ilişkisi, popüler kültür, medya-ideoloji ve söylem ilişkisi 

üzerinde yazmış olduğu yazılar  Medya Politikaları(2001), Kurumlara Sosyolojik Bakış(2005), İnadına Göztepe(2006), 

Gündelik Hayat ve Medya(2006), Erkek Kimliğinin Değiş(meye)n Halleri(2009), Değişen İzmir’i Anlamak(2010), Kaf 

Sin Kaf(2010) gibi çeşitli kitaplarda ve Birikim(sayı 117)-Toplumbilim(sayı 16)-Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi(14-

15 ve17’inci sayılar)-Toplum ve Bilim dergisi(sayı 103)-İktisat dergisi(sayı 463)-Gazi Üniversitesi İletişim(sayı 26) 

dergilerinde  yayınlanmıştır. 

 

Futboldaki Küreselleşme ile Futbolun Geleceği Arasındaki İlişki/Çelişki 

Futbol, neo-liberal ideolojik anlayışın yerleştirilmesinde,  dolaşıma sokulmasında ve kitlelere benimsetilmesinde 

yarattığı toplumsal etki ile aracı olmaktadır. Televizyon vasıtası ile oturma odalarımız birer minik stadyuma 

dönüşürken,  futbol stadyumlardan ziyade ekran başında oturan topluluğa hitap eder bir hale bürünmüştür. Gelişen 

bilgisayar teknolojisi ve oyun olanakları ile birlikte sadece çocukların ve gençlerin değil her yaştan bireylerin ilgisini 

üzerine çekebilen futbol oyunlarından da söz etmeliyiz. Çünkü Play Station 4, PES 2017, FİFA 2017, Football Manager 

2017, NBA 2K17, NBA Live 17, Kinetict Sport Ultimate gibi sürekli olarak güncellenen ve oyunculara kendi 

takımlarını kurmak suretiyle futbol, basketbol ve diğer spor dallarını oynayabilme keyfini veren oyunlara olan talep her 

geçen yıl biraz daha artmaktadır. Ayrıca bu oyunlar aracılığı ile önümüzdeki dönemin futbola dair zihniyet dünyasının 

da yeniden biçimlendirilebileceği uygulamalar devreye sokulmaktadır. Kadın futbolcuların erkek takımların kadrolarına 

dahil edilmeleri ile başlayabilecek bu çizginin bir sonraki aşaması erkek futbol takımlarında mücadele edecek kadın 

futbolculara yer verilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Futbolun toplumsal değerlerin denendiği ve hayata geçirildiği alan 

olma vasfı açısından söz konusu durum önümüzdeki süreç açısından önem arz edecektir. Bunun yanı sıra bugüne kadar 

futbol dünyasının içerisindeki yıldızların öne çıkartıldığı bu oyunlarda önümüzdeki dönemde sanal dünyada yaratılan 

yıldızların ön plana çıkabileceği bir aşamaya doğru bir gidiş de olabilir.  

Dünyada gelişen müthiş ekonomik sürecin en önemli ayaklarından bir tanesi hiç kuşkusuz futbol. Futbolun önümüzdeki 

süreçte daha çok değişeceğini göreceğiz. Torunlarımız bizim seyrettiğimiz futbolu seyretmeyecek. Çünkü görünen 

tabloda futbol başka bir yere gidiyor. Mesela çok tartışılan video hakem uygulanması gibi pek çok yenilik gelecek. 

Buraya doğru bir gidiş var.  Ama bütün bunlar futbolu o klasik anlamdaki üzerinde durduğumuz sonucun belirsizliği 

ilkesini ya da insani hata meselesini giderek azaltacak. Futbol giderek daha mekanik bir oyuna dönüşmekle kalmayacak 

ayrıca medya-ekonomi ve ideoloji ekseni içerisine daha fazla hapsolmak suretiyle biraz daha fazla kısır döngü içerisinde 

bulunacaktır.  
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Tolga Şenel 

Founding Partner at Sporlab 

 

 

I've started my career as an international marketing expert but switched to my long time passion 

sports, after completing an Msc in Sport Business at Birkbeck College in London.  

Kicked-off my sports business career in 2007 as the General Coordinator of newly established sport 

marketing & event management firm, Euroasia Sports in Istanbul and then held the position of 

Commercial Director at the Altınordu FK in my hometown Izmir. 

I have established my sport marketing and event management company Sporlab in 2014. In my 12 

years of sports business career I had the chance to contribute on various international and national 

projects in close collaboration with sponsors, broadcaters, associations and public bodies. 

 

Accelarating Sport Business 

We have started an initiative called Sportup in Turkey  as a network that brings innovative ideas, 

people, brands, entrepreneurs, investors and institutions together with a goal to develop sports to 

grow FASTER, aim HIGHER and become STRONGER. 

Turkey has one of the youngest and vibrant population in Europe. People are very keen on new 

technologies as much as they are on sport. 

Despite massive interest in sport and technology, the number of innovation and startups in this 

dynamic field is low in Turkey. There are some promising examples but the number of success 

stories are limited. We believe that we can contribute in changing this.  

We are at the beginning of our journey but already getting results and positive feedback from our 

stakeholders. In my presentation I would like to deliver a brief introduction to sport innovation 

scene, explain business opportunities and give insights on how we are developing a network and 

helping startups in this promising field of entrepreneurship.  
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Dr. Öğr.Üyesi Gözde ERSÖZ 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

 

1979 yılında Afyonkarahisar’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Afyonkarahisar’ da tamamladı. 1997-2001 yıllarında 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğt. Spor Y.O., Spor Yöneticiliği bölümünü bitirdi.  2004 yılında aynı 

üniversitede Sporda Psikososyal Alanlar ABD.’ da y.lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Beden 

Eğt. ve Spor Yüksekokulu’nda Sporda Psikososyal Alanlar ABD.’ da doktora ünvanını aldı. 2001-2008 yılları arasında 

Manisa ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor uzmanı olarak görev yaptı. Akademik hayatına 2008 yılında 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Spor Bilimleri Bölümü’ nde öğretim görevlisi 

olarak başlamış, 2012 yılında Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği Bölümü’nde 

Yardımcı Doçent Dr. ünvanını almış, 2014 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor 

Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent Dr. ünvanı ile kadrosunda devam 

ettirmiştir. 2012-2013 yıllarında Florida State Üniversitesi’ nde TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursu ile misafir 

öğretim üyesi olarak bulunmuştur.  

 

Egzersiz Danışmanlığında Psikolojik Faktörler  

(Psychological Determinants of Exercise Counselling) 

 

Fiziksel olarak aktif yaşamanın sağlığa olan faydaları bu konuda yapılan araştırmalar tarafından açıkça ortaya 

konmuştur. Kalp-dolaşım hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların risklerini azaltarak yaşamımıza faydalı 

olan egzersiz, aynı zamanda duygu durumumuzu, genel öz-yeterliği ve psikolojik olarak iyi oluş halimizi de olumlu 

yönde etkilemektedir. Son zamanlarda bireylerin sağlıklı kalabilmesi için yapılan tavsiyeler minimum olarak haftada 

ortalama 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiği yönündedir. Sağlık için yapılan bu türden 

tavsiyelere rağmen dünyada ve ülkemizde yetişkin bireyler söz konusu fiziksel aktivite düzeyine ulaşmış değildirler. 

Egzersiz ve spor psikolojisi alanında yapılan çalışmalar egzersizin fiziksel ve psikolojik faydalarının gerçekleşebilmesi 

için egzersize katılımın devamlı olması gerekliliğini belirtmesine rağmen, egzersize başlayanların yaklaşık olarak 

%50’si egzersizi ilk 6 ayda bıraktıklarını belirtmektedirler.  

Egzersize başlama, egzersizi bırakma ve egzersize yeniden başlama şeklinde gerçekleşen egzersiz davranışı dinamik 

bir davranıştır ve bireyler egzersiz danışmanına farklı aşamalarda gelebilmektedir. Ayrıca her bireyin spor geçmişi, 

egzersiz ortamında yaşadığı kaygılar ve yeterlik duyguları farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla egzersiz danışmanlığı 

için gelen her birey kendine özgü danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar. Bu sebeple egzersiz alışkanlığını kazanmak 

isteyen herkese standart kalıplarla davranılamamaktadır. Egzersiz konusunda danışmanlık hizmeti veren bireyler veya 

kurumlar sporun içinden geldikleri için zaman zaman sedanter (hiç spor yapmamış) veya egzersize başlayıp bırakmış 

olan bir kişinin psikolojisini anlamakta zorluk çekebilmektedir. Bu sunumda ele alınan konular egzersiz danışmanlığı 

yapan bireylerin danışanlarının duygularını daha iyi anlamalarını ve egzersizde farklı motivasyonel stratejileri 

öğrenmelerini sağlayacaktır.  

Bu bağlamda bu sunumda  egzersiz danışmanlığında psikolojik faktörler ele alınacak, egzersiz davranışını 5 basamağa 

bölen Kuramlar Arası Model kapsamında, her basamakta kişileri egzersize nasıl motive edeceğimize dair açıklamalar 

yapılacak ve son zamanlarda egzersiz esnasında kullanılan telefon uygulamaları ve çeşitli ekipmanların egzersizde 

hedef belirleyerek egzersiz motivasyonumuza nasıl katkıda bulunacağımıza dair konular ele alınacaktır. 
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Orçun Kürüm 

 Uzman Diyetisyen 

Orçun Kürüm Beslenme Danışmanlığı 

 

 

2010 yılında Ankara’da Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan Kürüm, okul 

hayatı boyunca kendini geliştirmek için birçok kongreye katılırken aynı zamanda sosyal gelişimi için satranç, 

dans, fitness, kitaplar ve müzik ile ilgilendi. 

Lisans eğitimi sonrası eğitim düzeyini bir üst seviyeye çıkarabilmek için yüksek lisans için İngiltere’yi tercih 

eden Kürüm, 2011 yılı Ekim ayında Chester Üniversitesi – Egzersiz ve Beslenme Bilimi (University of 

Chester – Exercise & Nutrition Science) lisansüstü programını başarı ile tamamlamıştır. Master of Science 

diplomasını 2012 yılındaki törende elde etme şansı buldu. 

* * * 

Kürüm, İngiltere’de bulunduğu dönemde de uzmanlığı ile ilgili birçok kongre, seminer ve fuarlara katıldı. 

Futbolcu performansını artırmaya yönelik beslenme programları üzerine hazırladığı master tezi başarılı 

bulunmuş ve şu an Chester Üniversitesi önemli tezler arşivinde yer alıyor. 

Aynı araştırmanın poster sunumu Barcelona (İspanya) kentinde 18’incisi düzenlenen ECSS (The European 

College of Sport Science) uluslararası konferansında gerçekleştirildi. 

Kürüm, Egzersiz/Sporcu Beslenmesi konusunda yurtdışında Yüksek Lisans eğitimi alan Türkiye’deki ilk 

diyetisyendir. 

* * * 

Eylül 2013 yılından itibaren ise danışanlarına daha kapsamlı bir hizmet verebilmek için serbest çalışma kararı 

alarak kendi danışmanlık merkezini Nişantaşı’nda hayata geçirmiştir. 

Kürüm “Bedensel Değişim Programı” ile danışanlarına hizmet verirken halen farklı kurumlara da beslenme 

danışmanlığı yapmaktadır. Buna ek olarak yazılı ve görsel basında beslenme bilimi hakkında toplumu 

bilgilendirmeye devam ediyor. 

* * * 

Okullar: 

2004 Türk Maarif Koleji (Kıbrıs) 

2010 Başkent Üniversitesi (Türkiye) 

2012 University of Chester (İngiltere) 

Mesleki Oluşumlar : 

American College of Sports Medicine (ASCM) (A.B.D.) 

International Society of Sports Nutrition (ISSN) (A.B.D.) 

Nutrition Society (İngiltere) 
Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) 

Tezler Konuları : 

Lisans Tezi: Evliliğin ve Gebelik Döneminin Vücut Ağırlığı Üzerindeki Etkisi 

Master Tezi: Özel bir besin desteğinin Futbolcu Performansına Etkisi 
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MUSIC RHYTHM IN THE MOTOR ACTIVITIES IN GYMNASTICS 

Gantcheva Giurka1,  

1. National Sports Academy "Vassil Levski", Gymnastic Department, Sofia, Bulgaria 

Assoc. Prof, PhD     giurka@abv.bg      GSM: +359/888211106 

Abstract 

The idea of music rhythm makes the music and body-motor rhythm be considered identical. The skill to 

sense and reproduce the rhythm is in the base of a lot of sports disciplines called “artistic” because of the 

synchronization between human movements and music. In rhythmic gymnastics the sense of rhythm (or the 

rhythmical abilities) is considered one of the vital complex qualities and a component of coordination 

abilities.  

The aim of the research is to determine the level of rhythmical abilities of rhythmic gymnasts. The application 

of a test battery for coordination in rhythm where the movements are subjected to a certain rhythmical 

structure will enable us to clear up the relation between the inner motor rhythm, the rhythm of the motor 

activities in rhythmic gymnastics, determined by the nature of the movements – obligatory models and the 

music accompaniment. The research will help the creative process of designing rhythmic gymnasts’ 

competitive routines.    

 

MUSIC RHYTHM IN THE MOTOR ACTIVITIES IN GYMNASTICS 

Gantcheva Giurka1,  

1. National Sports Academy "Vassil Levski", Gymnastic Department, Sofia, Bulgaria 

Assoc. Prof, PhD     giurka@abv.bg      GSM: +359/888211106 

Keywords: music rhythm, coordination, rhythmic gymnastics 

INTRODUCTION 

From the point of view of our image of musical rhythm, we think both musical and body-motor rhythm are 

identical (Kursi, V.N., Gzirian, R.V. 2014). Rhythm is present in almost all everyday human activities, as 

well as in human organism – heart pulsation, the process of inhaling-exhaling (Zachopoulou, E., Tsapakidou, 

A.,  V. Derri 2004).  

The ability to sense and reproduce rhythm is in the base of rhythmic gymnastics because of the 

synchronization of human movements with apparatuses and music  (Каrpenco, L. А. 2003, Rosato, M-R., I. 

Fazio 2006). The proper following of musical phrases, accents, rhythm and specific dynamics is important 

and it is evaluated in gymnastics (Rosato, M-R. 2006), and music is a constant source of external information 

about time and duration of the different phases in the exercises performed (Marcez, S., M. DiSanto 2000, 

Lisitzkaya, T. 1995, Sobianina, F.I., Zamogilnova, A.I. 2002).  

The means of rhythmic gymnastics are appropriate for development of adequate breathing pattern which 

enables organism to adapt to the environment (Macovei, S., Niculesco, G. 2004).  

Rhythmical ability, defined as a component of coordination abilities, is most often manifested in gymnastics 

events because of the fact that gymnasts perform their routines with musical accompaniment (Hadjiev, N., 

Andonov, K., Dobrev, D., Petrov, V. 2011). 

 

METHODS 

Paticipants 

mailto:giurka@abv.bg
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The research was done among 35 rhythmic gymnasts with average age 20.91 years.  

Methodology 

In order to fulfill the aim of the research we used tests recommended in rhythmic gymnastics by 

(Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G. 2015) : 

Four tests for assessment of coordination in rhythm were used and the results were recorded in number of 

cycles made in 20 sec.: 

 Frontal feet and hands hitting against a wall,  

 Feet and hands hitting (in a corner),  

 Jumps in four squares,  

 Cross jumps in four squares. 

Each test was executed three times. We allowed for a short elaboration of the movements in the beginning. 

However, we did not let the subjects learn them well. The results from all tests were recorded in a 

preliminarily prepared individual form for each participant in the research. In the end, the best achievement 

was highlighted.  

Math-statistical methods:  

Correlation analysis and variation analysis of the results from the research aimed at establishing the 

statistically significant relations between the variables of coordination in rhythm.  

All statistical analyses were performed with the use of SPSS 19. 

RESULTS 

Table 1. Variation analysis of the results from the research among rhythmic gymnastics      students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The results from the tests for  

coordination in rhythm show a certain trend and can be divided into two groups:  

I group – tests performed with arms and feet (test 1 and test 4); 

II group – tests performed only with feet (test 2 and test 3)  

The mean values of the results shown in the tests from the first group are higher (=10,2 and =10,6), while 

the results of the tests from the second group are with about three cycles lower (=7,23 and =7,09). 

The values of the range in the tests from the first group are markedly higher R=15, for test 1 and R=11, for 

test 4. The values of V=26,22  to 30,98 show that the sample is relative homogeneous.  

The researched individuals are students and are of the same age but the value of R=11 is interesting as it 

regards the duration of their sports experience. In modern sport the lowest age limit for participation in sport 

activities is constantly getting lower and this applies to rhythmic gymnastics as well. The data about the 

height and weight show that the gymnasts have preserved their good shape which corresponds to the aesthetic 

criteria for good appearance in gymnastics.   

The results from the correlation analysis of the researched indexes is presented in table 2 and the conditional 

division of the tests into two groups can help the analysis of the obtained results.  

 INDICATOR n Xmin Xmax R  m  S V As Ex 

1 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall 35 5 20 15 10,20 0,53 3,16 30,98 1,027 1,698 

2 Jumps in four squares 35 3 11 8 7,23 0,32 1,90 26,22 -0,294 0,174 

3 Cross jumps in four squares 35 1 11 10 7,09 0,35 2,09 29,51 -0,509 0,702 

4 

Feet and hands hitting (in a 

corner) 35 5 16 11 10,60 0,51 3,03 28,59 -0,057 -0,622 

5 Age 35 19 24 5 20,91 0,24 1,40 6,70 0,161 -0,908 

6 Sports experience 35 7 18 11 13,17 0,44 2,60 19,70 -0,575 -0,134 

7 Height 35 158 180 22 167,94 0,79 4,70 2,80 0,201 0,461 

8 Weight 35 45 63 18 54,66 0,67 3,96 7,24 -0,144 0,305 
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The tests from the II group correlate to a great extent (,707**), while the tests from the I group are in a 

moderate degree of correlation (0,423).  The results from test 4, Feet and hands hitting (in a corner) correlate 

to a normal extent with the other tests for coordination in rhythm (,423* ,441** ,465**). 

 

    Table 2. Correlation analysis between the indexes of coordination in rhythm – gymnastics 
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Frontal feet and 

hands hitting 

against a wall 1        

Jumps in four 

squares 0,267 1       

Cross jumps in 

four squares 0,175 ,707** 1      

Feet and hands 

hitting (in a 

corner) ,423* ,441** ,465** 1     

Age -0,155 0,019 0,083 0,22 1    

Sports 

experience -0,062 -0,074 0,111 -0,073 0,037 1   

Height -0,061 0,12 -0,029 0,271 0,174 0,008 1  

Weight -0,161 0,305 0,135 0,226 -0,027 -0,103 ,506** 1 

 

DISCUSSION 

The applied tests for coordination in rhythm are designed in a similar way, according to their rhythmical 

structure (table 3). The movements are executed in 2/4 rhythm. The conditional division of the tests into two 

groups corresponds to both the index execution with certain limbs and the above mentioned rhythmical 

structure. In tests 1, 2 and 3, the feet movements are performed in one rhythm. The faster movements in the 

second rhythm are performed with hand in test 1, and with feet in tests 2 and 3. We can say that test 4 

introduces a more complex option because in both rhythms (first and second) the movements are performed 

with hands and feet, in the first part they are slower, and in the second part they are faster, i.e. the rhythm of 

the movements is changed and the sequence of the movements is changed too.  

The gymnasts have perfected such exercises typical for rhythmic gymnastics, mostly with apparatuses or 

especially when the combination of exercises with body and apparatus requires greater amplitude and wider 

movements with the body (jumps, travelling, broad steps) and faster movements with lower amplitude with 

the apparatus (small circles, spins, snakes, spirals and mills). The execution of such motor activity where the 

different parts of the body can perform simultaneously three and more movements in different rhythm is 

visible in the achieved results.   

The execution of a number of rhythmical steps with musical accompaniment in competitive routines is an 

obligatory requirement according to the Code of Points and it definitely helps gymnasts’ mastery of 

coordination in rhythm. The use of musical accompaniment on a day-to-day basis in the education-training 

process is one of the reasons why the execution of movements with complex rhythmical structure and the 

ability to change the rhythm of the movements quickly, sometimes within one rhythm, is a habit which the 

gymnasts have built.  
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Table 3. Design of the tests for coordination in rhythm 

Time 2/4 

Rhythm One, two + one, two-three 

 

                    +  

 

Movements counting One, two One, two-three 

Теst-1 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall 

Two movements with feet Three quick movements with 

hands 

Теst-2 

Jumps in four squares 

Two movements with feet Three quick movements with 

feet  

Теst-3 

Cross jumps in four squares 

Two movements with feet 

(change of direction) 

Three quick movements with 

feet 

Теst-4 

Feet and hands hitting (in a 

corner) 

Two movements – with foot and 

hand 

Three quick movements – two 

with hand and one with foot  

 

CONCLUSION 

Rhythmic gymnastics is a specific motor activity because of its unique characteristics including performances 

with apparatuses, movements taken from dance art and performed with musical accompaniment. The main 

means of this sport are artificially made movements but their interpretation turns them into a model for motor 

activity. The execution of exercises with musical accompaniment is the foundation of the variations of the 

basic kinematic characteristics, as well as of the perfection of the inner motor rhythm of the movements 

though complex simultaneous work with different body segments.    

In conclusion, we can say that the researched rhythmic gymnasts did not find much difficulty when 

performing the applied tests. That’s why, when surveying the coordination in rhythm among gymnasts we 

can look for other additional factors which would enrich the research.  We can find possibilities for 

modification of the tests in the different rhythmical structures of the movements which could vary for the 

different age groups in rhythmic gymnastics.  
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ABSTRACT 

The different sports disciplines have various specific requirements to the different physical qualities of the 

athletes. Coordination abilities are important in all kinds of sports but their manifestation is strictly defined 

by the nature of the motor activity.  

The aim of the research is to examine the coordination in rhythm of athletes practicing different kinds of 

sports. The rhythm of the movements in the applied tests is complex and the athletes show different results. 

The determined dependences are not the same and persistent.  

The comparison of the rhythmical abilities of the athletes from different sports has to be done after grouping 

the researched individuals according to the type of motor activity they practice after taking into consideration 

its specific characteristics: sports where motor activities constitute a determined motor model; sports where 

such model does not exist; sports where motor activity is accompanied with music or with no musical 

accompaniment; sports where an apparatus is used, depending on its nature.  

 

Keywords: sport, rhythmical abilities, sports disciplines  

 

INTRODUCTION 

 

Modern high performance sport is characterized with constantly increasing difficulty of motor activities, and 

the significance of the motor abilities possessed, mainly the level of their development, is vital for success 

and achievements (Damjanovska, M. 2014). 

Karabiberov, Y., Y.Brogli(2014) present agility as the most important complex motor quality which depends 

on the efficient realization of the achieved potential of the qualities strength, speed, flexibility being abilities 

for reaction in unexpected situations.  

Coordination is viewed as the uniformity of movements of the whole body as an independent system in space 

and time (Metikošatall 2003, Shaykin, K.G. 2015). 

In lots of human extreme activities, led mainly by different emotions, success is based on strict coordination 

of movements in space and time, on the one hand, and the coordination of these movements with moving 

objects, people, animals, and machines, whose behavior and motion is often unpredictable, on the other 

(Videv, E. 2015). 

Authors define coordination abilities in gymnastics as presence of automatic specific processes of 

management and variation of the movement (Hadjiev, N. at. All. 2011) and divide them into the following 

five components: reaction ability; rhythmic ability; balance ability; spatial orientation ability; kinesthetic 

ability for differentiation.  The base of coordination is the rhythmical abilities, and rhythm in particular, is 

the base of all motor actions (Metikoš D., A. Hošek1972). In order to evaluate the coordination in rhythm 

Дамјановска, М.at. All. (2014) created three new tests and proved there were good characteristics of 

measurement and they could be applied successfully in practice.  

 

METHODS 

Paticipants 

The research was done among two groups of students:  

mailto:giurka@abv.bg
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I group – 90 students from Bulgaria (18 men, 72 women) 

II group – 163 students from Turkey (97 men, 66 women) 

Methodology 

In order to fulfill the aim of the research we used tests recommended in rhythmic gymnastics by 

(Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G. 2015) : 

Four tests for assessment of coordination in rhythm were used and the results were recorded in number of 

cycles made in 20 sec.: 

 Test-1 – Frontal feet and hands hitting against a wall,  

 Test-2 – Jumps in four squares,  

 Test-3 – Cross jumps in four squares, 

 Test-4 – Feet and hands hitting (in a corner), 

 Test-5 – T-test. 

Each test was executed three times. We allowed for a short elaboration of the movements in the beginning. 

However, we did not let the subjects learn them well. The results from all tests were recorded in a 

preliminarily prepared individual form for each participant in the research. In the end, the best achievement 

was highlighted.  

Math-statistical methods:  

Variation analysis 

T-criterion of Student, d and d% - for statistical significance of the differences.  

All statistical analyses were performed with the use of SPSS 19. 

 

RESULTS 

The verification of the structure of the sample, the influence of age, height, and weight on the results showed 

that the students in the groups differ in age, height and weight (table 1). The dispersion cloud regarding age, 

height, and the indexes of the different tests showed there was no interdependence among the variables.  

 

Table1. Statistical significance of the differences in age, height and weight of I group and II group  

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Male 

Age I group 18 20,500 3,148 

4,40 2,016 11,531 100,00 

II group 97 16,100 0,918 

Female 

I group 72 20,880 1,266 

4,91 1,849 29,390 100,00 

II group  66 15,970 0,607 

Male 

Height I group 18 179,780 6,549 

6,71 1,060 4,453 100,00 

II group 97 173,070 5,738 

Female 

I group 72 167,830 5,962 

0,27 0,048 0,285 22,30 

II group  66 167,560 5,266 

Male 

Weight I group 18 74,110 8,851 

13,80 1,624 7,821 100,00 

II group 97 60,310 6,464 

Female 

I group 72 56,170 6,233 

1,79 0,309 1,838 93,00 

II group  66 54,380 5,179 
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There is a moderate difference in the women’s height (d=0,27), but along the other indexes – weight and age, 

as well as along all the indexes in the group of men, it is significant (d over 0,8). 

 

 

 

 

 

Table 2. Variation analysis of the results from the research  

C
O

U
N

T
R

Y
 

G
E

N
D

E
R

 

Index  n Xmin Xmax R  S V As Ex 

I 
g
ro

u
p

 

m
al

e 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
18 3 10 7 5,890 2,026 

34,40 
0,647 -0,364 

Jumps in four squares 18 3 12 9 7,560 2,332 30,85 0,140 -0,082 

Cross jumps in four squares 18 3 10 7 6,500 2,203 33,89 -0,167 -1,206 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
18 5 15 10 9,890 2,471 

24,99 
0,117 0,275 

T-test 18 11,27 15,24 3,97 12,976 1,001 7,71 0,188 0,444 

fe
m

al
e 

 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
72 2 20 18 7,220 3,926 

54,38 
0,857 0,424 

Jumps in four squares 72 3 11 8 7,060 1,791 25,37 0,050 -0,035 

Cross jumps in four squares 72 0 11 11 6,750 2,342 34,70 -0,488 0,576 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
72 1 16 15 9,390 3,388 

36,08 
-0,281 -0,081 

T-test 72 11,44 18,26 6,82 14,338 1,176 8,21 0,346 1,334 

II
 g

ro
u

p
 

m
al

e 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  

 

97 10 2 12 6,73 1,75 

 

26,00 0,305 0,889 

Jumps in four squares 97 9 1 10 6,06 1,575 25,99 -0,039 0,479 

Cross jumps in four squares 97 8 3 11 5,9 1,403 23,78 0,82 1,383 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 

 

97 6 4 10 5,95 1,208 

 

20,30 0,686 1,026 

T-test 97 3,39 8,78 12,2 10,30 0,95 9,29 0,265 -1,058 

fe
m

al
e 

 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
66 3 11 8 6,580 1,637 

24,88 
0,393 0,581 

Jumps in four squares 66 2 9 7 5,590 1,598 28,59 -0,182 -0,649 

Cross jumps in four squares 66 2 9 7 5,500 1,373 24,96 0,092 0,073 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
66 3 8 5 5,790 1,196 

20,66 
-0,298 -0,117 

T-test 66 9,47 13,86 4,39 11,458 1,028 8,97 0,159 -0,69 

 

 

The variation analysis shows some digressions from the normal distribution but these digressions appear in 

samples with smaller number of researched individuals, so we used parametric criterion for verification of 

hypotheses (t-criterion of Student). That is why in the comparative analysis we first compare the different 

groups along their gender, regardless of their age. In t-test the sample is homogeneous with a little dispersion 

for all the researched groups, but in most cases the sample of the researched individuals from the II group is 

relatively homogeneous. There is a medium dispersion and a relatively homogeneous sample in one of the 

tests performed by the students from the I group, while as regards the other variables the sample has a great 

dispersion V>30%. 

 

   Table 3. Frontal feet and hands hitting against a wall  

GENDER  Index   Group n  S d Сohen's  d t P(t) 

Mens 

Frontal feet 

and hands 

hitting 

I group 18 5,890 2,026 

-0,84 0,463 1,823 92.9 

II group 97 6,730 1,750 
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Females 

against a 

wall  
 

I group  72 7,220 3,926 

0,64 0,209 1,281 79.7 

II group  66 6,580 1,637 

 

 

    

 

 

     Table 4. Jumps in four squares. 

GENDER  Index   Group n  S d Сohen's  d t P(t) 

Mens Jumps 

in four 

squares  
 

I group  18 7,560 2,332 
1,560 0,832 3,395 99,90 

II group  97 6,06 1,683 

Females 
I group  72 7,060 1,791 

1,470 0,796 5,051 100,00 
II group  66 5,590 1,598 

 

    Table 5. Cross jumps in four squares. 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
Cross 

jumps in 

four 

squares  
 

I group  18 6,50 2,20 
0,60 0,385 1,516 86,80 

II group  97 5,90 1,40 

Females 
I group  72 6,75 2,34 

1,25 0,615 3,862 100,00 
II group  66 5,50 1,37 

 

    Table 6. Feet and hands hitting (in a corner). 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
Feet and  

hands 

hitting  

(in a corner) 

 

I group  18 9,89 2,47 
3,94 1,915 10,427 100,00 

II group  97 5,95 1,21 

Females 

I group  72 9,39 3,39 

3,60 1,145 8,461 100,00 
II group  66 5,79 1,20 

 

    Table 7. Т-тест 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
T-test 

 

I group  18 12,98 1,00 
2,67 1,953 10,803 100,00 

II group  97 10,30 0,96 

Females 
I group  72 14,34 1,18 

2,88 1,585 15,342 100,00 
II group  66 11,46 1,03 

 

In the results presented in tables №3-6 the values of  for the I group-women are higher than those of the II 

group-women. The values of d are respectively: Test-2 – d=1,47; Test-3 – d=1,25 and Test-4 – d=3,6. The 

differences between the compared mean values can be identified as big, the values are over 0,8 and are 

statistically significant – P(t)=100. 

The results from the same groups of researched individuals for test-1 are significant (d=0,64), but are not 

statistically significant P(t)=79,7. For t-test  – the differences among the compared values is big (d=2,88), 
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and they are statistically significant –  P(t)=100, but because of the fact that the measurement unit is seconds 

the differences are in favor of the II group-women.  

We can say that the obtained results for the girls are identical with those for the boys. The exception is the 

result from test-2 – cross jumps in four squares – d=0,60 and an incidental statistical significance of 86,80.  

The results among the boys for t-test – (d=2,67) show big difference in favor of the second group and the 

statistical significance is P(t)=100.  

The mean values of the results for test-1 – frontal hits with hands and feet – are close for all groups, but the 

values of d= –0,84 with the girls and d=0,64 with the boys and there is an incidental statistical significance 

of the differences (P(t)=92,9 and P(t)=79,7). In this case this does not allow us to make a parallel with the 

results from test-4 regardless of the fact that these exercises are performed with hands and feet.  

 

 

DISCUSSION 

 

Rhythm is an inborn sensation and is always present in human organism – heart pulsations, the breathing 

process (Zachopoulou, E., Tsapakidou, A.,  V. Derri 2004). All body systems (nervous, cardiovascular, 

respiratory, locomotory) work in a certain rhythm, with certain frequency and this is the reason why it is 

individual for every human (Jeffcock, D. 2006).  

Motor activities in different sports disciplines require different working rhythm of the different body systems. 

Our interest to the II group arose from the fact that the subjects practice folklore dances once a week besides 

their engagement in sport. When they were younger they were taught rhythm as part of the compulsory school 

program. Our expectations that this group would show better rhythmical abilities failed to be justified. The 

results for I group – women show they surpass all the other groups.   

We found out that rhythmical abilities are influenced to some extent by age but are not affected by height 

and weight. The subjects from I group – women used to practice and some of them still practice gymnastics. 

In unison with the requirements for performance in this sport they execute the exercises with preliminarily 

set motor model with obligatory musical accompaniment.  

The ways of expression of music (tempo, rhythm, dynamics, melody) are a main measuring unit for 

rhythmical mastery and execution of the movements. The achieved results from the tests performed with feet 

and helped by the free movement of the arms are a manifestation of a so called rhythmicity ability – with 

outer rhythm of a musical accompaniment one has to express rhythm through motor activity. Most often 

these are different dance steps according to the character of the above mentioned musical accompaniment, 

where the main action is performed with feet.  

The rhythmical abilities of the athletes from II group, as well as of the researched men from the two groups, 

are perfected in different conditions because they practice sports where no musical accompaniment is used.  

The collaboration among the players in team games, the changing environment in the process of the play 

supposes and requires a freer rhythm of movements. Rhythmical abilities of athletes, when subjected to the 

individual rhythm of the body, correspond to the specifics of the practiced motor activity. We will not look 

for a parallel because this will not lead to practical significance of the conclusions.   

The conditional division of the tests into two groups, according to the limbs included, i.e. exercises performed 

with feet and exercises performed with hands and feet is irrational having the obtained results. Probably the 

reason is the rhythmical abilities of the researched individuals which have been perfected with the use of 

different means, specific for the kind of sport they practice. Engagement in sport as a major criterion for 

selection of researched individuals is not sufficient enough for in-depth survey of the rhythmical abilities 

possessed.  

 

 

CONCLUSION                                    
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The results from the research show that the students from the two countries possess good rhythmical abilities. 

The movements in the applied tests are subjected to a particular rhythmic line which is the same in all four 

tests for coordination in rhythm.  The rhythmical structure of the movements in the tests corresponds to the 

rhythmical structure of typical movements of Bulgarian folklore dances (Kulsko horo) but because of the 

similarities in folklore dances in the two countries, the students from II group did not find difficulty in the 

execution of the exercises. The girls from I group surpass those from the II group and thus confirm the 

conclusion that natural rhythmical abilities are perfected through the means of the sport they practice. The 

particular motor activity, typical for the sports discipline, the numerous repetitions of movements with 

musical accompaniment contribute to unification of the inner rhythm of the body with the rhythm set from 

the outside. In order to make a more detailed comparison of the rhythmical abilities of athletes who practice 

different kinds of sports, we have to group the subjects according to the motor activity they practice after 

determining their specific characteristics:  

 Sports where motor activities constitute a strictly defined motor model (gymnastics, synchronized 

swimming)  

 Sports where motor activity is performed with musical accompaniment (gymnastics and other kinds 

of artistic disciplines)  

 Sports where different apparatuses are used (rope, hoop, ball, epee, racket, club, etc.)  

 Sports practiced in different environment (swimming, skiing)  
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Abstract 

An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 

communication of information. Generally, any information system aims to support operations, management 

and decision-making. In the sport; football has its great influential in daily life of human and became the 

most famous sport in the world and it is considered a new emerging industry. IS should be applied in football 

because it is considered as an economic sector contains various departments and activities. With the 

increasing number of clubs and players, it becomes difficult to manage club data's manually. So, it is 

necessary to have a system to manage data. In this paper we seek to design an online IS have the ability to 

save and update the database automatically. Users of the system (players, coaches, medicals, etc.) will have 

the ability to communicate with each other and access to their profiles by using unique ID and password. The 

players can use system very easily and gets the updated information in all the time. A study adopts a 

methodology for designs a general Football Club Management model, where this methodology includes 

theoretical and empirical sections. Theoretical section includes review the literature on building an 

information system for the football club in addition to a survey will be done to check all required sections 

for model. Another section (empirical) includes web support programming and testing the model. Design of 

system depends on the methodology that be used to develop it, the methodology will be user friendly and 

easy interpretation. The DFD and E-R diagrams will explain in detail how the system works. This system 

will act as a central warehouse for information within the club. This information will be permanent and 

readily available, increasing the information flow and dissemination throughout the club and provide a 

reliable, easy, wide-reaching and cheap way of communicating with its members and the community. The 

system will also consist of a secure area where access is only granted upon authorization of a username and 

password. There will be varying levels of access to this administration area, with elected members of the 

committee (coaches/medicals/managers) given full access to edit and update information. 

Keywords: information system, online, football, team management. 

1. Introduction  

An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 
communication of information. An information system is regarded as a combination of information 
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technology and human activities. Any specific information system aims to support operations, management 
and decision-making. Usually information systems are categorized in three parts: Management Information 
System, Decision Support System and Executive Information System. 

Following the evolution of information technology, various information systems, such as data warehouses, 
enterprise resource planning, expert systems, geographic information systems, global information systems and 
office automations have been emerged in the business world.  

An information system is the information and communication technology that an organization uses, and also 
the way in which people interact with this technology in support of business processes. This means information 
system has an important role in modern business. An information system is becoming the information and 
communication technology that an organization uses in various fields such as Manufacturing, Transportation, 
trades, Education, Health, Sports, Culture etc. 

In the sport; football has its great influential in daily life of human and became the most famous sport in the 
world and it is considered a new emerging industry. Information system application in football clubs should 
be regarded as an important subject of business information. 

Professional football clubs work according to different rules and their club’ performance is commercialized. 
Members and fans of a football club are regarded customers. Therefore, football clubs can be considered as a 
business company and understood as an economic sector contains various departments and activities. 

recently, with the growing number of teams, number of players under each team and supporting staff, it 
become extremely difficult to manually manage the team’s/player’s data. It needs information system to 
smoothly manage large data so generated. A good football association, club or team generates lots of data 
around players, competitions, camps and their day to day activities. Information system is very vital for 
managers of sports organization because it allows for management of resources effectively, control the overall 
processes going on in the club and also communicate with stakeholders. 

Thus, this study could be useful in order to check information systems’ support in this organization as a 
football club, which is a good area to test information systems’ capabilities in different departments, such as 
sports. It would give a way to football club managers how to operate and improve their work in pursuance to 
solve or avoid some problems in various sectors. 

2. Problem Definition 

The lack of management information system in the most football clubs causes the difficulties in consolidating 

of player’s accounts, training schedule and match reporting. most organizations use the filing method to store 

all their information. This requires a lot of hours to fill out the extensive forms and often a lot of it is 

needlessly repetitive, this results in the majority of work being inaccurate, inconsistent and frequently 

missing altogether. There are also some organizations stored their data in Excel file which is an improper 

data management method. It may look systemic but not a proper way to store large amount of data using 

Excel files and security problem issue is also being faced. 

3. Proposed Solution 

We have proposed to design an online system so that all the things get automatically updated and kept safe in 
the database. The system will allow the gaming staff (players, coaches and medicals) to browse the system, 
communicate with each other and view their profile only by using their unique ID. As earlier system, no more 
paper work and does not need much power because it is a web-based application where all the data goes 
directly to the database and the admin can easily retrieve the data according to the choice. The system will be 
accessible from anywhere and at any time. So, the players can reach the system very easily and gets the updated 
information all the time. The administrator can easily view the reports of the players just by going through the 
system which will save his time as the database is centralized.  

Therefore, an IS for a football club can potentially: 

 improve information management, leading to more efficient business processes 

 reduced administrative workload 

 improved access to information for both management and members 
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 Provide highest Quality of Service to the members of the club 

 

4. Tasks of system 

The application comprises the following major modules (figure 1) : 

1- Administration 

In this, the members will get the unique ID which will be available while doing registration for this club. the 

administrator will have the authority of the entire system. it will be able to delete or add users in this unit. 

 

 

2- gaming staff 

A gaming staff database contain three sub-databases (buttons) which are: 

players, coaches and medicals. 

A database of players should contain at six sub-databases: basic profile, technique ranking, physical ranking, 

mental ranking, contact and transfer. 

A coach database is similar to player database but simpler. Coach database consists from three sub-databases: 

basic profile, knowledge ranking and training ranking. 

Medicals should have different types of medical knowledge, such as muscle stain knowledge, fracture 

knowledge, first aid and so on. 

3- Competitions 

A Competitions database contain two sub-databases (buttons) which are: Matches and Game schedule. 

matches buttons which are display most important information related to the club competition that is achieved 

through the final form Match, her match will get the unique ID, in it are written the data on the date of the 

match, on the opposing team, about the achieved result, the sponsor, the referee, the selection of players and 

number of spectators and other information.  by using this module it’s possible to create Match reports after 

each game, highlighting both game progress and cases of the rules violation which are punished with 

penalties to be used for games statistics and next matches. in addition, the module sends automated 

notifications to all game participants: players, coaches, etc., when game is near. It also notifies if a player is 

suspended from a game or competition as penalties or other restrictions are added into the system for this 

player. Game schedule it will be display football league table, in addition it will be able to calculate a team’s 

league position when results are entered onto the table. 

4- Health Bulletin 

this module will display present reports on Medical examinations for players by date of the carried out 

medical examinations, this report is a record of the medical examination of players which are include, the 

institution in which the examinations have been carried out and types of examinations. eventual medical 

report will determine if the player able to go for the next match or not. medical report will help coaches and 

doctors to monitor a player’s health and communicate better about their injuries. 
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5 - Training work 

this module includes two buttons, training schedule and training realization. In the training schedule is 

recorded the location and duration of training and is carried out the selection of categories of players and 

coaches. From this module, can be created and printed a report with information on training schedule. Before 

the training date, the training schedule it will sent to the players by the coach through the system. 

Through training realization, coaches evaluate the performance of the implementation of trainings and record 

observations about the training that can be used for corrections in the training process. From this module, 

can be created and printed a report with information on training realization. 

6- Team’s statistics 

this module used for display and store statistics of matches and players by using Special external programs. 

 

 

 

figure 1. Initial Business Use Case Diagrams (BUC) for managemnt football club system 

 

5. Project Methodology 
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Selecting a methodology is a key issue within the project and can help determine its success or failure. A 

series of methodologies and processes can be used to develop and use an information system. In this project, 

to ensure the system develop with perfect steps, we have to select a proper methodology for the project. 

Basically, there are two main types of methodology used for the projects, Structured System Analysis and 

Design Methodology (SSDM) and other is Object Oriented Methodology (OOM).  Upon analyzing and 

reviewing the system, we have decided to select (SSDM) for Design information system for football club 

(ISFC), because the system is web-based. The method being used in developing the system is System 

Development Life Cycle (SDLC) or also known as "Waterfall Model". 

SDLC is a common methodology for systems development in many organizations, featuring several phases 

which are: System Design, Analysis, Implementation, Planning and Testing. Each phase produces 

deliverables required by the next phase in the life cycle. Some phases are also inter-related with others. 

Planning is done in the first and analysis of the system is continued after that. Analysis of the system is being 

translated into design. Code is produced during implementation that is driven by the design. Testing verifies 

the deliverable of the implementation phase. 

Planning is the very first phase of the system, in which we decide project plan and resources needed for its 

execution. 

Analysis is the second important phase of the life cycle model. In this phase, the research is done on the 

existing system and then the alternatives are found for the proposed system.  

Design is the phase where the work for system design is produced. The deliverables of design phase consist 

of architecture which includes hardware, software and communication. 

Implementation is the longest phase of the software development life cycle as the code is produced from the 

deliverables of the design phase. 

Testing is done on the implementation code to make sure that the product is actually solving the needs 

addressed in the system. 

5. Justifying The Chosen Methodology 

 

•The SSADM was adopted because It is best methodology for web-based project management system as 

the resource required to implement this model is minimum. 

•Earlier this system was done manually and all the work is maintained on register. 

•It is less cost and also less time-consuming as compared to other methodology. 

•SSADM reduces the error rate and risk by checking the system. 

•SSADM makes the site easy to operate and understandable for the user. 

•SSADM Appropriate for large projects and organizations, and it does not require special skills and can 

easily be taught to the staff. 

•SSADM improves the overall productivity of the specific project and the company. 

•Interviewing, questionnaires, observation, analysis of documents considered as the main techniques for 

SSADM to implement the model. 
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Abstract 

 

 Decision making is the process of study and selecting the best alternative based on the values and preferences 

of the decision maker. Machine Learning is one of the main ways to make intelligent decisions through the 

implementation of systems called Intelligent Decision Support Systems (IDSS). Intelligent Decision Support 

Systems (IDSS) can be implemented through number of machine learning algorithms which are used to 

enable decision support systems (DSS). DSS are designed and used for many sectors like tourism, aviation, 

medicine, education and sports (like rugby, tennis, basketball & football). In football, DSS are used in 

different areas such as team selection, scheduling league and identifying talent in football players. But there 

are few studies about decision support systems or algorithms have been made that could be utilized by 

decision makers to aid in the process of forming a strong team. One of another main challenge in team 

management is concern on how to choose preferred available position to each player in team. Every one of 

these assignments require a considerable measure experience in coaching and make decision. Generally, 

there is no formula or scientific equations to identify the most appropriate position for every player in a 

particular team formation. Where this function is carried out by coaches using their experiences and some 

personal perceptions about players. Therefore, football managers may need to use a decision support system 

to aid their decision-making process. In the same context, one of the other challenges for football managers 

is knowing how the skill of players changed over time because predicting player's skill will help managers 

to make suitable decisions like sell, buy and contract renewal. In this paper we seek to design IDSS which 

have abilities to find the best available squad according to formations of play such as 4-4-2, 3-5-2, etc. In the 

same time the system also has abilities to predict preferred available position for each player in team such as 

center back, wingers, striker, etc. Finally, we will seek through the system to predict dribbling skill for each 

player (where previous studies indicated the most important technical skill and most discriminating variable 

among players skills is dribbling).  

Keywords: Intelligent Decision Support Systems (IDSS), Football, Team Management. 

1. Introduction  

Football, otherwise called soccer, is the most popular sport in the world in both number of spectators and 
players. football popularity has increased significantly in the last decades and have became a new emerging 
industry. The sports industry has seen a lucrative ascent and has now turned into a great contributor to the 
global economy. where the annual revenue of European football clubs alone is estimated at $27bn. In this 
context, the European clubs have transformed into business organizations. 

Technological advances led to increased the generation and availability of quantitative football data, and in 
this regard emerged a number of commercial companies to offer data collection and analysis to elite sports. 
For example, in association football in the United Kingdom, three alternative commercial data systems have 
been available since the late 1990s: Opta, Prozone, and Amisco. All these data systems provide detailed count 
data on all aspects of games, in addition to the adoption of clubs on these systems to provide detailed statistical 
reports after the game. Another source of football data, The EA Sports' FIFA video game series represents a 
valuable effort, offering detailed information about players and team my means of a complete set of 
quantitative football data. This volume of data, combined with the development of sports technology led to 
facilitated the build new decision support systems in sports management. 
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In football, every player is appointed to one of the 11 specific positions on the field of play. These positions 
represent the player's main role and their region of operation on the pitch. The problem of determining football 
players according to their position on the field is complex because of the fluid nature of the modern game. 
The fluid nature of the modern game means the player positions are not as officially defined as in sports such 
as Australian football or rugby. Even so, most players will play in a limited range of positions throughout their 
career, as each position requires a specific set of skills and attributes. 

Sport teams, usually require the coach to set the team formation and choose the best available players for all 
positions in this formation, where the success or failure of any team lies in the skills and abilities of the players 
that comprise the team. players selection and team formation in multi-player sports is a complex multi-criteria 
problem where the final success related with how the collection of individual players forms a powerful team. 
Generally, coaches do not disclose the criteria they use to classify players, therefore the evaluation and 
selection of players in football can be prone to a range of different biases by coaches, where the process often 
depends heavily on subjective perceptions of the players' skills and abilities in view of observations of their 
performance. 

Based on above, obviously people could not check whether a certain selection of players is fair. Coaches 
usually are using game statistics in the evaluation, such as: total number of shots on target, number of passed, 
number of goals scored, shot efficiency, steals, turnovers and others. that is mean, there is a lack of criteria 
that enable coaches to evaluate players accurately. therefore, one of the crucial criteria’s that must be 
considered when assigning the position for each member is taking into account his individual attributes 
(physical, mental and technical). It is necessary to define accurately those criteria and to determine the degree 
of importance of each and every criterion in relation to playing positions because the lack of suitable criteria 
that can be used to judge a player, in addition to the current analyses and researches on systematic analysis of 
the team and Organizing players through information technology and artificial intelligent have not been widely 
used and very insufficient. 

In similar vein, one of important tasks in football is talent identification, therefor top-level European clubs 
seek to identify soccer talent at an increasingly earlier age. One reason for the clubs’ wishes to identify soccer 
talent at a young age can be related to their fear of identifying these players too “late”. predicting of player's 
skill is one of the most important ways of talent identification. as well as predicting may help managers to 
make suitable decisions like sell, buy and contract renewal. Therefor coaches are in great need for a modern 
technological solution for team management. 

2. LITERATUARE REVIEW 

Machine learning have been successfully applied in sport. and there are many researches focused on 
developing DSS to be used to help in sport management. As a result of literature review, machine learning has 
been used to assists coaches and managers in five topics in football which are:  

 Result prediction 

 Player injury prediction 

 Evaluation players & Select best players for formation  

 Predicting of player skill's, wages and value 

 Football Analytics 

 

2.1. Result prediction 

The selection of important variables in football and the prediction of match results has made many efforts. 
Prediction is very important in football to help club managers and coaches to make the right decision to win 
in tournaments and matches. As well as businesses and gamblers have been trying to prediction game results 
in football for both tournaments and single matches. Organized football gambling on the other hand has 
developed into a growing industry and is now worth billions.  

 

 

2.2. Player injury prediction 
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Injuries are a big problem in football and It is considered as the main factor that prevents players from not 
being able to participate in Matches and training, as well as costs of rehabilitation for players.  

2.3. Evaluation players & Select best players for formation 

The success or failure of any team lies in the skills and abilities of the players that comprise the team. The 
goal of selecting players and team formation is a complex multi criteria problem where the final success is 
specified by how the collection of individual players forms an effective team. Highly structured models have 
been developed to support trainers in this domain.   

2.4. Predicting of player skill's, wages and value 

Predicting of player skill's, wages and value may help managers to make suitable decisions like sell, buy and 
contract renewal. As well as predicting of player's skill like shooting, passing, ball control, and dribbling is 
one of the most important ways of talent identification. Where these skills are the basic technical skills of the 
player especially Dribbling skill is considered critical to the outcome of the game in addition to a previous 
study indicated the most discriminating variable among player skills is dribbling.  

2.5. Football Analytics 

Sports analytics is the use of quantitative data analysis of performance data to support coaching decisions. 
Sports analytics is not only the analysis of performance data, but also analysis with an explicit practical 
purpose. Specifically, sports analytics is analysis directed towards informing coaches' decisions on the optimal 
choice of intervention regarding, for example, training programs, building strategies and development of 
game, and player recruitment. Recently with technological advances, a number of commercial companies have 
emerged to provide data collection and analysis for the sports elite. The provision of tracking data from 
matches had lead to an explosion of interest in the area of football analytics but research in football analytics 
with Machine Learning techniques is limited and involves on analyzing football gameplay like formation 
identification, evaluating the quality of shots and detecting commonly employed offensive strategies.  

 

3. DATASET 

3.1. Dataset Collection 

Machine learning have become an essential methodology to transform the football statistics into useful 
information for helping teams, coaches in analyses opponents and make better decisions in real-time by using 
data generated by sensors.  Such data include videos from cameras to all kinds of physical measurements and 
human observations.  But research in football analytics with Machine Learning techniques is limited and the 
main reason for that is the lack of a large-scale dataset for players because the collection such rich information 
about players might be very expensive, making sensed data to be limited to rich clubs like Manchester City or 
Manchester United. In addition, even if such approach was available to all teams, sensed data is always subject 
to physical interference. Therefore, the use of sensed data to analyze football may be unfeasible for worldwide 
large-scale studies. 

Based on above, in this paper we propose the use of video game data from the EA FIFA series. the EA Sports' 
FIFA video game series system offers detailed information, including weekly updates, about a large set of 
European football players and team’s attributes. This data is available for free from its official website 
(http://sofifa.com/). The system has resulted in a huge amount of fine- grained data; which has proven to be 
especially useful for coaches, sports analysts and fans of football worldwide [6], as well as these data were 
successfully used for predicting the outcome of football matches and have demonstrated to be comparable or 
better than other sources of football data. 

3.2. Dataset Description 

The presented dataset from FIFA video game, depend on the principle of humans scouting players. EA Sports 
company (proprietor of FIFA video game series) Depends on her work on Scouts, where it seeks to modelling 
players to be as realistic as possible in the game. This means quantifying player's skill like shooting, passing, 
ball control, dribbling, etc. for that the company hires scouts all over the world to rate players’ attributes as 
realistically as possible.  

The FIFA Soccer video game has over 500 licensed teams since the 2007 version. At the beginning of each 
season, an upgraded version of the game is offered to add new attributes to players. For instance, in FIFA 
Soccer 2007 there are only 25 attributes, while in FIFA Soccer 2016 there are 34. The FIFA Soccer community 
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is interested in knowing which the best players are to put in their teams. To do that, it is necessary to know 
each players’ attributes and how they change over time. for that Appeared online systems, that show this kind 
of information in real time. sofifa.com which is one of these systems and very well known by the FIFA Soccer 
community. sofifa.com It keeps record of all the players attributes ratings since the FIFA 2007 version.  

Sofifa.com provides the player ratings on 34 deferent skills and each skill is evaluated on a 0 to 100 scale. On 
the SoFIFA.com site, every player has a card which displays his ratings. Figure 1 shows Cristiano Ronaldo’s 
card. Initially, the player cards were updated semiannually. Since 2014, the ratings are released weekly.  

 

 

 

Figure 1. player card for Cristiano Ronaldo 

 

4. RESEARCH METHOD 

In this paper, the players positions are assigned based on individual player skills, which covers three aspects; 
their physical, mental, and technical skills. For each skill, Previous studies has identified certain qualities 
required, the specific skills required in football are shown in Table 1. 

Table   1.   Skills required among football players 

 

 

 

 

 

 

Physical Skills Mental Skills Technical 

Skills 
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Acceleration 

Agility 

Balance 

Jumping 

Reactions 

Sprint Speed 

Stamina 

Strength 

Aggression 

Composure 

Interceptions 

Marking 

Positioning 

Vision 

Ball Control 

Crossing 

Curve 

Dribbling 

Finishing 

Free Kick 

Heading 

Passing 

Penalties 

Short Passing 

Shot Power 

Sliding Tackle 

Standing 

Tackle 

Volleys 

To complete the research steps. Firstly, the different positions in football game should be identified.  Then, 
the players should be classified based on the requirements for these positions.  In every football team, the main 
14 positions or the place of players in field are as follows: 

Goalkeeper 

Defenders 

- Center Back (CB) 

- Right and Left Full backs (RB/LB) 

- Right and Left-Wing backs (RWB/LWB) 

Midfielders 

- Center Midfielders (CM) 

- Central Attacking Midfielders (CAM) 

- Central Defensive Midfielders (CDM) 

- Midfielders (RM/LM) 

- Wingers (RW/LW) 

Forwards 

- Center Forward (CF) 

- Striker (ST) 

It is worth mentioning that goalkeeper is a special position which differs from other positions in some 
characteristics like "overhead exit" and "person to person battles". So, it will become better if we ignore this 
position as a separate position. 
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Abstract 

This research was conducted to investigate the effects of upper leg circumference and leg length on young 

footballers' speed, speed and step frequency. 

This exercise was held with the participation of 190 people, who has the football player licensed in 

category of  “U” (U10-U17) in Turkey Football Federation İstanbul Soma Aslangücü, Çeliktepe and 

Seyrantepe Of Sport Club. 

Information such as the demographics of the players, how many training sessions per week and how much 

football they played were recorded. The survey measurements were made during the first week of the 

preparatory season. Measurements of 10-30 m sprint, pro-agility  and 10-30 m sprint step frequency 

measurements were performed to determine the relationship between upper limb circumference and leg 

length measurements and speed and quickness skills. In the analysis of the data, the SPSS 23.0 statistical 

program was used. The Kolmogorov Smirnov test was performed to determine whether the data were 

normal distributions. Relations between the data were determined by Pearson correlation test and studied at 

p <0.05 significance level. 

As a result of the analysis of the data; statistically significant differences were found between the values of 

the upper leg circumference and leg lengths of the footballers and the results of the motoric test 

measurements (p<0,05). 

As a result; the suitability of athletes' body structures to sports has an effect of enhancing performance. Leg 

structure of the athletes can be considered as a talent selection parameter in terms of determining the 

tendencies of playing football. 

 

Keywords: Soccer, Speed, Quickness, Upper Leg, Leg Size  

 

1.Introduction 

Increasing scientific studies have caused the changing and improvement of scientific perception compared 

to past. 

The fact that the scientific facts presented by sports scientists are applied to the field coaches is the most 

important reason why the achievements achieved are the change of scientific perception and awareness.  

The football structure collects a large number of people in a common payday. When considering the place 

in the world market, it is a great investment vehicle, and when you consider the humble place in 

recreational sense, it is an entertainment vehicle attracting seventy people from the seventies. 

The adventure of football, which started with the desire to hit the ball by a child who just started running, 

continues and continues as a big platform where the greatest investors and companies see it as an 

investment vehicle and head for big projects and in a professional sense, states and nations almost fight 

each other. 

This struggle, of course, encourages sports to examine in detail the individual handling of all the elements 

of soccer and to change and strengthen the development of all parts physiologically and physically. 

Today's football demands change and development in physical skills as well as physiological demands 

(Bush, Barnes, Archer, Hogg, & Bradley, 2015). Football has a lot of motor skills in it. strength, speed, 

durability, and their components are constantly increasing loads. Especially the ability to change quickly, 

which is of great importance for maneuvers in short distances, and the ability to progress faster at longer 

distances, emphasize the concepts of speed and agility. In the studies done,  the relation of the speed and 

agility skills of football has been determined (Coratella, Beato, & Schena, 2016 Speed and quickness are 

influenced positively by strength development. Previous studies have shown that muscle activation and 

force producing ability can affect performance  (Bobbert, Gerritsen, Litjens, & Van Soest, 1996). The 

ability to get on the fast track, to reach the ball before the opponent, or to change direction with sudden 

movements can often determine the winner on the football. Surveys show the effects of lower extremity 
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muscles on speed, quickness and other sports performance (Morin, et al., 2015; Brooks, Clark, & Dawes, 

2013; Comfort, Stewart, Bloom, & Clarkson, 2014; De Hoyo, et al., 2015; Kellis & Katis, 2007). 

Increased performance in football; not only for elite athletes, but also for players under the age of 17. The 

complex structure of the surrogate formation, which is a common product of conditional, coordinative, and 

psychological features, has broadened the view that genetically the boundaries are a programmed motoric 

feature. (Muratli, Kalyoncu, & Şahin, 2011). The choice of the right individual for football is of great 

importance at the point where it comes from overcoming the increasing training loads in the coming years, 

especially if the concept of movement, especially speed, quickness and the relevance of its components to 

skill, is considered. Scientific research to be done in order to determine the criteria for "talent selection", 

which should be done at an early age, will contribute to sports scientists, coaches and related literature in 

this field. This research, therefore, to examine the effects of young footballers' upper leg circumference and 

leg length on speed, quickness and step frequency, and to contribute to the establishment of relevant 

criteria and norms on talent selection. 

 

2.Method 

2.1. Study Group 

In the study, Turkey Football Federation Istanbul Aslan Gücü (U10, U11, U12, U14, U16), Çeliktepe (U12, 

U14, U16) and Seyrantepe Of (U13, U15, U17) Sports Clubs "of" total playing licensed football category 

voluntary participation of 190 footballers was made in accordance with the written consent of their parents 

and the Helsinki Declaration principles (World Medical Association, 2008). Information such as the 

demographics of the players, how many training sessions per week and how much football they played 

were recorded. 

2.2. Data Collection 

All the measurements were performed in the Seyrantepe Soccer Stadium and faculty of sport science, 

Istanbul University New Facility Sports Hall in the first week of the preparation period (no-competition 

period) in two days between 10 a.m. and 5 p.m.  

The height of the athletes was measured using a steel meter stick with a flat floor surface and a wall. Their 

weight was measured using a 0.1 kg-sensitive electronic scale with their light clothes on. Body mass index 

(BMI) was calculated by dividing body weight in kilograms by the square of height in meters (James et al, 

2005).  

The leg length measurements of the athletes were performed by measuring the distance between the ground 

and the trocarterion point on the trochanter major part of the femur bone; upper limb circumference 

measurements were performed by measuring the circumference of the widest part of the thigh with the 

bone graft (Akın, et al, 2013). 

Prior to the motor skill measurements, all the athletes were subjected to a standard warm-up protocol that 

included approximately 5-7 minutes of jogging, stretching and short sprints at different levels. Before the 

tests, the researcher informed the participants orally and practically. The researcher also provided 

motivating feedback to the athletes to ensure their maximum productivity.  

To determine the speed performance of the participants, 10 and 30-meter sprint tests were done using the 

New Test Power Time 300 brand photocell, which allows multiple speed measurements. This test provides 

information about the participants’ anaerobic power, explosive power, rapid strength, and acceleration 

ability (Wood, 2008). The participants were asked to run at their maximum speed after the go signal on a 

straight running area of 10 meters and 30 meters in length. The test was repeated twice for each participant, 

and their best results were recorded in second. The participants were allowed to rest completely between 

the two tests.  

With the camera set up in the area measuring 10 and 30 meter sprint tests, the sprint performances of the 

athletes were recorded and then the step frequencies were determined by the slow motion of the athletes' 

sprint performances with the application named "Kinovia". 

The study used the pro-agility (quickness) test to determine the athletes’ quickness. A straight line was 

drawn 5 yards to the right and 5 yards to the left of the photocell. The test participants waited ready in front 

of the photocell with knees slightly bent, started the run when the light turned off and ran 15 yards between 

the right and left lines at their maximum speed. Both passes in front of the photocell were recorded as the 

first and second turning times. The test was repeated twice for each participant, and their best results were 

recorded in second. Five-minute rests were given between repetitions of the test (McGuigan, 2000). 
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2.3. Analysis of Data 

SPSS 23.0 statistical program was used for statistical analysis of the obtained data. Firstly, the 

Kolmogorov-Smirnov normality test was used to check whether all the data showed a normal distribution. 

Descriptive statistics were used to determine the general characteristics of the groups. The mean values and 

standard deviations of the measured parameters of all participants were calculated. The Pearson Correlation 

Test was used to determine the relationship between the anthropometric measurement results of football 

players and the motoric test measurement results. 

 

3.Results 

In this chapter; Findings of demographic information and motoric test measurement and comparison 

analyzes are included in the 10-17 age group of 190 football players participating in the study. 

 

Table 1. Physical and Demographic Characteristics Of The Study Group 

n=190  ± sd. Min. Max. 

Age(year) 13,88±2,02 9,00 17,00 

Height (cm) 159,59±13,41 123,00 185,00 

Weight (kg) 50,75±12,47 24,00 80,00 

Sport Age (year) 4,56±2,28 1,00 11,00 

Number of Weekly 

Training 

2,65±0,47 2,00 3,00 

Weekly Training 

Time (hour) 

3,97±0,71 3,00 4,50 

 

 

 

 

 

Table 2. Findings Of Anthropometric and Motoric Measurement Results Of The Study Group 

n=190  ± sd. Min. Max. 

Leg Lenght (cm) 94,17±8,96 70,00 112,00 

Upper Leg 

Circumference 

(cm) 

47,82±5,77 33,00 

63,00 

Sprint 10 m Speed 

(sec) 

4,95±0,43 
3,80 

5,80 

Sprint 10 m Time 

(sec/1000) 
201,18±180,24 1699,00 2605,00 

Sprint 10 m step 

frequency 
8,87±1,02 7,00 12,00 

Sprint 30 m Speed 

(sec) 
6,89±0,81 5,00 8,68 

Sprint 30 m Time 

(sec/1000) 
493,21±531,92 4111,00 6517,00 

Sprint 30 m Step 

Frequency 
21,43±2,04 17,00 27,00 

Pro Agility 1st 

Return Time 

(sec) 

293,10±320,43 2328,00 3828,00 

Pro Agility 2nd 

Return Time 

(sec) 

564,77±608,45 4501,00 7314,00 

 

 

Table 3. Relations Between The Anthropometric Values Of The Study Group and The Results Of The 

Motoric Test Measurements 
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* 
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1* 
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In the statistical evaluation made, there was a high level of similarity between athlete's leg lengths and 

sprint velocities of 10-30 m. A high level of opposition was found between 10-30 m sprint times and step 

frequencies (p <0.01). Between the upper leg circumference measurements of the athletes and the sprint 

velocities of 10-30 m and the leg length were found a relation moderate and same direction. it is found that 

there is a relationship between moderate and opposite direction between 10-30 m sprint times and step 

frequencies (p<0,01) (Tablo 3).  

 

3. Discussion and Conclusion 

Today, increasing scientific research is effective in shaping training plans and programs based on more 

accurate and scientific bases. The importance of scientific work is understood especially when considering 

the physical, mental, and psychomotor damage that can be caused by improper training practices on children. 

In our study, the effects of upper leg circumference and leg length parameters on the variables of speed and 

quickness of children and young footballers between the ages of 10-17 were examined. It is expected that 

our work will contribute to the literature when speed and speed are considered as a motoric feature.  

In the study, the age, height, body weight, sports age, number of weekly training and duration of the athletes 

were determined (Table 1). Considering the age groups of the athletes, it can be said that body weights and 

height lengths are similar to those in other studies performed in this area (Yüksek, Akpınar, Ayan, & Ölmez, 

2017, Yüksek, Hatipoğlu, Ayan, & Ölmez, 2017, Göksu, Yüksek, & Ölmez , 2018, Göksu & Yüksek, 2018, 

Never, High, Third, & Ayan, 2017). 

10-30 m sprint times, speeds and step frequencies and pro-agility quickness time of the athletes were 

determined (Table.2) Yüksek ve ark. (2017a). It is reported that in the group of 9-12 aged 18 elite swimmers, 

50 m running times were 8,146 ± 0,64 sec for males and 9,03 ± 0,72 sec for females. the frequency of the 

steps; 29,7 ± 3,47 in males and 30,5 ± 3,03 in females. Göksu ve Yüksek (2018), for athletes aged 10-13 and 
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14-17 years group, it is reported that 2.15 ± 0.16 sec of running time of 10 m of athletes in 10-13 age group, 

5.34 ± 0.46 sec of running time of 30 m, pro-agility of 1st time of rotation 3.18 ± 0.28 sec. and 6.12 ± 0.57 

sec of the 2nd turn times. For athletes aged 14-16 years, it is reported that 1.92 ± 0.13 sec for running times 

of 10 m, 4.66 ± 0.38 sec for running times of 30 m and 2.76 ± 0.22 sec for pro-agility 1 turn times. and 2.33 

± 0.39 sec for pro-agility 2. Turn times.  Little et al. (2005). In their research with 106 professional football 

players aged 18-36, it is repeorted that the athletes' sprint times of 10 m were 1.83 ± 0.08 sec. Coratella et al. 

(2018), and 27 elite footballers aged between 18-21 years, the athlete's 10 m sprint time 1.77 ± 0.10 sec. and 

4.23 ± 0.19 sec of the 30 m sprint time. 

In the study conducted, athletes' leg lengths were 94.17 ± 8.96 cm and sprint velocities of 10-30 m were 

found to have a high level of same direction relationship with each other. At the same time, it was found that 

there was a meaningful correlation between 10-30 m sprint times and step frequencies with high level of 

opposite direction (p <0,01). Singh (2018) found that athletes had leg lengths of 95.33 ± 5.65 cm when they 

were working with 150 softball players whose average age was 21.25 ± 2.66 years. Yüksek et al. (2017a) 

reported that in the group of 9-12 age of 18 elite swimmers, male swimmers had 88.1 ± 7.40 cm of leg lengths 

and 87.87 ± 9.39 cm of female swimmer leg lengths. In addition, they found that there was a significant 

correlation between the leg lengths and step frequencies of the athletes and the high level and the opposite 

direction between the 50 m speed conditions (p <0,05). In a different study, Yüksek et al. (2017b) found that 

athletes had a leg length of 97,88 ± 4,83 cm in their study of 16 swimmers in a group of 16 to 16 year-olds. 

They reported that there was a meaningful relationship between mid and reverse swimming performance 

with 50 m backstroke performance p <0.05). 

In the study, the athlete's upper limb circumference measurements are 47.82 ± 5.77 cm and it is found that 

10-30 m sprint speeds are moderately the same, 10-30 m sprint times and step frequencies are in a moderately 

opposite direction (p<0,01).  Singh (2018), in his study, reported that athletes had an average of 53.07 ± 4.56 

cm of upper leg circumference and 2% of softball performances. Özkoçak et al. (2018) found an average of 

28,05 ± 4,32 cm for male athletes (n = 152) in their study with 260 athletes aged 5-14 years. 

The findings of the investigated studies were similar to the findings obtained from our research and it was 

seen that they supported the our research. At the end of the measurement results obtained; It has been found 

that the values of leg length and upper leg circumference in the 10-17 age group footballers are advantageous 

to improve speed and quickness skills. In this case, an athlete's leg structures can be considered as a talent 

selection parameter in order to determine the tendencies of the athlete to soccer. As a result; it can be said 

that the fitness of the athletes to the sports field is a factor that enhances the performance. The data obtained 

from our work are expected to contribute to early childhood player selection and work carried out in this 

area, while determining the anthropometric structures and performance characteristics of children. It is also 

thought that the results of my work will help the concerned sportsmen and coaches in the mentioned sport 

branch preparation and organization of the training plan. 
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Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımı 
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Öz 

Tuz geçmişten günümüze kadar olan tarihsel süreçte, gerek insan vücudu için gerekliliği, gerekse madencilik 

alanında kullanımı ile önemli bir ihtiyaç maddesi olmuştur. Son yıllarda tuzun önemini artıran diğer bir 

gelişme ise, tuzun insan sağlığını tedavi etme amacıyla kullanılmasıdır. Bu kapsamda, mağara tedavisi 

(speleoterapi) ile doğal mağaralar ve eski tuz madenleri, astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde 

olumlu etki bıraktığı için, rekreasyonel etkinlik alanı olarak kullanımı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, tuz mağaralarının rekreasyonel etkinlik amacıyla kullanımını ortaya koymaktır. Bu 

araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden geçirilerek, 

ülkemizde ve dünyada  tuz terapisi amacıyla kullanılan  tuz mağaraları incelenmiştir.  Çalışmanın en önemli 

sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan 

çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tuz Mağarası, Mağara Tedavisi, Speleoterapi 

1.Giriş 

Sağlık, sadece bir hastalığın bulunmayışı değil, bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam iyilik halidir. 

İnsanların uzun ve sağlıklı yaşama istekleri, onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat 

tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir (Tütüncü, 2012, s. 249). 

Fiziksel iyilik, sosyal etkileşimler, ruhsal ve duygusal kapasite ve manevi durum gibi yaşamın bütün 

boyutlarıyla ilgili sağlık kavramı bugünün bakış acısıyla yaşamdan memnuniyeti ve yaşam kalitesini içerir. 

Birey-çevre bütünlüğü içinde tek yönlü gelişimsel bir olgu olarak kabul edilen sağlık bilinçli olmanın, kişisel 

deneyim ve kendini gerçekleştirmenin giderek artmasını ifade eder. Bu durumda rekreasyon ve sağlık 

kavramları bir çok yönden etkileşim içindedir (Ertüzün & Karaküçük, 2014, s. 2). 

Mağaralar doğal şartlarda ve binlerce yıllık süreçte oluşmuş jeolojik yapılardır. Mağaraların toz, polen, 

kimyasal kirlilik vs. içermeyen mikro klimasının tedavi edici etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Steril ve 

bazı eser gazlara sahip hava ortamının mağaralara bronş genişletici, antiinflamatuar, mukolitik, hiposensibile 

edici özellikler kazandırdığı bilinmektedir. Bu nedenle astım ve tuz mağaralarının solunum yolları 

hastalıklarının tedavisinde olumlu etki yarattığı kabul edilmektedir (Demir, 2009, s. 68). 

Bronşial Astma için alternatif tedaviler içerisinde "speleoterapi" olarak da bilinen mağara tedavisi çok 

kullanılmaktadır. Yalnız Türkiye’de değil aynı zamanda Macaristan, Almanya, İsviçre ve İtalya gibi 

ülkelerde de astımlı hastalar sıklıkla, bu tedaviden yarar görebilmek için mevcut mağaraları ziyaret 

etmektedirler (Aydilek & Bozkanat, 1997, s. 363). Ülkemizde ise; Antalya'da Damlataş, Iğdır-Tuzluca, 

Tokat-Ballıca ve Çankırı Tuz Mağaraları astım tedavisi için ziyaret edilmektedir. 

 

 

1.Araştırmanın Amacı 
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Bu araştırmanın amacı, tuz mağaralarının insan sağlığını tedavi etmek amacıyla terapatik rekreasyon 

kapsamında kullanımını ortaya koymaktır. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada mağara tedavisi 

(speleoterapi) ile astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etkisi bulunan tuz mağaraları 

incelenmiştir.  

1.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar, tuz mağaralarının tanıtımını 

yapan web sayfaları gözden geçirilerek Türkiye’de ve dünyada terapatik rekreasyon amacıyla kullanılan tuz 

mağaraları incelenmiştir. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa 

rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.Rekreasyon ve Terapatik Rekreasyon Kavramları 

Rekreasyon kelimesi,  Latince ‘canlanma, tazelenme, yenilenme, yeniden yapılanma’ anlamına gelen  

‘recratio’ kelimesinden gelmiştir. Rekreasyon kavramı, bireylerin, grupların boş zamanlarında gönüllü olarak 

yaptıkları eğlendirici ve dinlendirici etkinlikler olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Ozankaya, 1980).  

Rekreasyon kavramı, insanların çalışma ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan zamanlarının dışında 

kalan boş bir zaman içeresinde, gönüllü ve isteğe bağlı olarak bireysel ya da grup ile birlikte, zevk ve haz 

almak, olumsuz çevresel koşullardan etkilenen beden ve ruh sağlıklarını tekrar elde etmek ve kişisel doyum 

sağlamak amacıyla yaptıkları etkinlikler olarak tanımlanabilir (Karaküçük, 2008, 54).   

Bucher, rekreasyon kavramının daha geniş tanımlanabilmesi için bazı ifadeler kullanmaktadır (Bucher, 

1972:4 ): 

 Rekreasyon iş değildir, kar amacı gütmez ve boş zamanda yapılır.  

 Kişiler rekreasyon etkinliklerine gönüllü olarak katılır. 

 Rekreasyon etkinlikleri, katılan kişileri mutlu eder, neşelendirir. 

 Rekreasyon etkinlikleri, toplumsal değerlere aykırı değildir.  

 Rekreasyon etkinlikleri, temel ihtiyaçlar gibi hayati önem taşımaz.  

Rekreasyonun birçok araştırmacı (Hazar, 2003; Jensen ve Guthrie, 2006; Karaküçük, 2008; McLean, Hurd 

ve Rogers, 2008; Hacıoğlu vd., 2009; Sevil, 2012) tarafından kabul edilen bazı temel özellikleri şunlarlardır 

(Karaküçük, 2008: 69,75; Hazar, 2003: 27,29 ):  

 Rekreasyon etkinlikleri, arzuya bağlı ve gönüllü katılımı gerektiren etkinliklerdir. 

 Rekreasyon etkinlikleri, insanların boş zamanlarında katıldıkları etkinliklerdir. 

 İsteğe ve ilgiye göre seçilen etkinliklerdir, faaliyetlere devam ve iştirak etme zorunluluğu 

bulunmamalıdır. 

  Her yaştaki ve cinsteki insanların faaliyetlere katılımına imkan verir ve insanlar üzerindeki olumlu 

etkileri yaş, gelir, meslek, ihtiyaç vb. faktörlere göre değişiklik gösterir. 

 Rekreasyonel faaliyetler her türlü açık veya kapalı alanlar ile her mevsim ve iklim şartlarında 

uygulanabilmektedir. 

 Rekreasyon toplumun geleneklerine, törelerine, ahlaki ve manevi değerlerine uygun olmalı ve sosyal 

değerlere ters düşmemelidir. 

 Rekreasyon, rekreatif etkinliklere katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir ve haz ve neşe 

sağlayan çok çeşitli faaliyetler içerir. 

 Rekreasyon bir faaliyeti gerektirir ve katılımcılar zamanı, etkinlik türünü ve yeri kendileri seçerler. 

 Rekreasyon etkinliklerinin belirlenmesinde, kişelerin ihtiyaçları ve amaçları dikkate alınmalıdır.  
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 Rekreasyon özgürlük hissi verir ve insanların başarı kazanma, kendini kanıtlama, kişiliğini ifade 

etme, takdir edilme, toplumsal statü kazanma, yeni deneyimler edinme ihtiyaçlarına yöneliktir.  

 Rekreasyon faaliyetlerinde, bir faaliyet yapılırken, ikinci veya daha fazla faaliyete de ilgi duyma 

veya gerçekleştirme imkânı verir.  

 Rekreasyon eylemi, planlı veya plansız, beceri sahibi kişilerle veya beceri sahibi olmayan kişilerle 

organize olmuş ya da organize olmamış mekânlarda yapılabilir. 

Sonuç olarak rekreasyon; boş zamanlarda, araçlı, araçsız, açık veya kapalı alanlarda, kent içi veya kent 

dışında, bir organizasyon içinde ya da dışında zorunlu olmadan seçilen zevk ve neşe verici her türlü 

etkinliklerden oluşmaktadır (Karaküçük, 2008: 75) 

Karaküçük, rekreasyona duyulan ihtiyacın, kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalardan ileri geldiğini 

belirtmektedir. Rekreasyonun kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalar Şekil 1’de yer almaktadır 

(Karaküçük, 1997). 

 

Şekil 1. Rekreasyona Duyulan İhtiyacın Sebepleri 

Terapatik rekreasyon ise, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden hastalıklarına ve engel durumlarına 

çeşitli aktivelerle destek olmak ve tedavi süreçlerine yardımcı olmaktır. Şekil 1’de de yer aldığı üzere 

rekreasyonun, insanın fiziki ve ruhsal gelişim süreçlerine olumlu etki ettiği bilinmektedir. Bireylerin hastalık 

ya da engel durumlarının tedavi süreçlerinde rekreasyonel etkinliklerden yararlanılarak, terapatik rekreasyon 

kavramı ortaya çıkmıştır.  

Rekreasyon terapisi, hastalık ya da yetersizlik durumunda olan bireylere, boş zamanlarında  tedaviye 

destek amaçlı uygulanan rehabilitasyon amaçlı rekreasyon hizmetlerinden oluşmaktadır (Tütüncü, 2012: 

248).  

Terapatik rekreasyon sayesinde, bireylerin fiziki ve ruhsal yönten gelişimleri desteklenir, motivasyonları 

yükselerek, özgüvenleri ve yaşam kaliteleri artar. Bireyler, terapatik rekreasyon etkinliklerine katılarak 

sosyalleşme imkanı bulurlar.  

1.Speleoterapi ve Tuz Mağaralarının Speleoterapi Amaçlı Kullanımı 

İlk çağlardan beri besin maddesi olarak kullanılan tuz, teknolojik gelişmelerinde etkisiyle 20. Yüzyılın 

başlarından itibaren kimya endüstrisinin önemli girdisi haline gelmiştir. Sanayinin büyümesi, teknolojik 

yenilikler tuzun kullanım alanını da genişletmiştir. Tuz başta besin maddesi olmak üzere, tıp, tarım, 

hayvancılık, sanayi alanlarında da kullanılmaktadır. Tuz, katı olarak kaya tuzu ya da eriyik olarak tuzlu su 

Kişisel Yönden Rekreasyona 
Duyulan İhtiyacın Sebepleri

•Sağlıklı fiziksel gelişim sağlar.

•Ruh sağlığının iyileşmesini 
destekler.

• İnsanları sosyalleştirir.

•Kişisel beceri ve yeteneklerin 
gelişmesini destekler.

•Yaratıcı gücü geliştirir.

• İş tatminini ve iş verimini artırır.

•Ekonomik olarak hareketi geliştirir.

•Mutlu ve huzurlu olmayı sağlar.

Toplumsal Yönden Rekreasyona 
Duyulan İhtiyacın Sebepleri

•Toplumsal dayanışmayı 
güçlendirir.

•Toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

•Demokratik bir toplum yapısının 
oluşturulmasına imkan sağlar.



67 
 

olarak doğada bulunmaktadır. Katı halde bulunan tuzlar yeraltındaki tuz madenlerinde kaya tuzu olarak, 

eriyik halde bulunan tuzlar ise, göl ve yeraltı suları şeklinde bulunmaktadır (Güngörmez, 2015: 30). 

Günümüzde kaya tuzu madenleri yalnızca tuz çıkarmak için değil, rekreasyon amaçlı olarak speleoterapi 

kapsamında da kullanılmaktadır. Speleoterapi kavramı Yunanca mağara anlamına gelen ‘spelo’ kavramı ile 

terapi sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve mağara tedavisi anlamında kullanılmaktadır.  

Speleoterapi yöntemi, Eski Yunanistan ve Eski Roma’da kullanılan, iki bin yıldan fazla süredir bilinen bir 

yöntemdir. Tuz mağaralarının tedavi amaçlı kullanılmasıyla ilgili olarak ilk çalışmalar Polonyalı bir sanayi 

terapistinin, tuz madenlerinde çalışan işçilerin akciğer hastalıklarına yakalanma oranlarının diğer insanlara 

oranla düşük olduğunu saptaması ile başlamıştır.  İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya’da kentlerde 

yaşayan çok sayıda insan bombardımandan kaçarak, sığınak olarak Klytert Mağarasını kullandı. Bu 

mağarada saklanan insanların diğer insanlardan daha sağlıklı olduğunu gören bilim adamları, mağaranın 

insan sağlığına olumlu etkisini kanıtladır. Tıp doktoru K. Spannagel tarafından klinik-eksperimental 

araştırmalar yapıldı. Tıp alanında yapılan bu araştırmalar sonucunda da bilimsel olarak desteklenmiş 

‘speloklimoterapi’ yöntemi ortaya çıkarıldı (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 125).  

Tuz mağaralarında yapılan tedavi sonrasında, kronik bronşitine, toz bronşitine, alerjik ritine tutulan hastaların 

olumlu etkilediği görülmüştür. Speleoterapi nefes organlarında enfeksiyan-iltihap süreçinin aktifliğini 

azaltmıştır. Speleoterapinin olumlu yönleri olduğu gibi, insanlar üzerinde olumsuz etkileri de vardır. Yaşlı 

hastalar, çocuklar, derinlikten korkan insanlar mağaraya girememektedir. Bu durumu dikkate alan bilim 

adamları geniş çapta bilimsel araştırmalar yaparak, yer altı tuzlu speleoklinik şartlarına yakın olan suni 

mikroiklim tedavi medotunu ortaya çıkarmışlardır. Bu tedavi yöntemine de ‘galoterapi’ (Yunanca,halos-tuz) 

adını verdiler (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 126).  

Tuz mağaralarinda yapılan bilimsel çalışmalarda, mağaralarda bulunan tuz kristallerinin ortamaya yaydığı 

negatif iyon yoğunluğunun ve ortamdaki sadeliğin insan psikolojisine olumlu katkılar sağladığı ortaya 

çıkmıştır. Speleoterapi amacıyla kullanılan mağaralar aşağıda yer alan özelliklerinden dolayı insan sağlığına 

olumlu etki etmektedir (Dede, 2011: 5).  

o Mağaranın sabit hava sıcaklığı 

o Mağaranın havasında mikroorganizmaların ve alerjenlerin olmaması veya en düşük seviyede olması 

o Hava akımının minimal sürati 

o Ortamın sakinleştirici etkisi 

o Havadaki gazların, rutubet ve atmosfer basıncın sabit olması (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 

126). 

Tuz terapisi, bronşal astım, kronik bronşitler, sinüzit rinit (sinizüt iltihapları), pollinozlar, atopik dermatitler 

(kronik tekrar eden pembe renkli yüzeyi pütürlü olan kaşıntılı döküntüler), bronşektazi (akciğerler içindeki 

bronşların harap olması ve genişlemesi ile ilgili bir hastalık) gibi hastalıkların tedavisinde destek amaçlı 

kullanılır. II.-III. Derecede kalp damar yetmezliği, verem, malignite (kötü huylu tümör), III. Derecede 

solunum yetmezliği gibi hastalıklarda ise tuz terapisi uygulanmaz (Dede, 2011: 6).  

1.Türkiye’de Tuz Mağaraları 

Türkiye’de en bilinen tuz mağaraları; Çankırı’da Kaya Tuzu Mağarası, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Tuz 

Köy Kaya Tuzu Mağarası, Iğdır’da Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası ve Kırşehir’de Tepesidelik Tuz 

Mağarasıdır.  

Çankırı merkez ilçe, Ballıbağı Köyü sınırları içerisinde bulunan ilk Hititler tarafından kullanıldığı düşünülen 

5000 yıllık Kaya Tuzu Madeni,1938 yılından 2003 yılına kadar Tekel tarafından işletilmiş olup, bu tarihten 

sonra özelleştirilerek Çan-Kaya Kaya Tuzu Şirketinin işlettiği tuz mağarası, Türkiye’nin en büyük kaya tuzu 

rezervine sahiptir. Mağarada üretimi tamamlanmış galerin turizme kazandırılması amacıyla, Çankırı Valiliği 
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tarafından “Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının Turizme Kazandırılması Projesi” hazırlanmış ve Kuzey Anadolu 

Kalkınma Ajansı’na teklif edilen proje destek almaya hak kazanmıştır. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi 

gerçekleştirilen ve yapımı halen devam etmekte olan proje tamamlandığında, astım, bronşit gibi akciğer 

rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ‘tuz terapi’ odaları yapılarak mağaranın sağlık turizmine kazandırılması 

planlanmaktadır (Çankırı Valiliği, 2018).  

 

Şekil 2. Çankırı Tuz Mağarası 

 

Kırşehir, Mucur ilçesi   Palangıç Köyü yakınlarında bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve 

1955 ile 2001 yılları arasında Tekel tarafından işletilen Tepesidelik Tuz Ocağı ve Tuz Mağarası 

bulunmaktadır (Mucur Kaymakamlığı, 2018).  Tepesidelik Kaya tuzu mağarasının tarihinin 7 bin yıl 

öncesine dayandığına dair rivayetler olduğunu Romalılar döneminden kalındığı ise kesin olarak biliniyor 

(Milliyet, 2017). 

 

Şekil 3. Kırşehir Tepesidelik Tuz Mağarası 

 

Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinde, Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası Türkiye’nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak 

kapasiteye sahiptir. 55 dönümlük tuzla kaplı arazideki tünellerde bulunan havanın solunum yollarına iyi 

geldiği bilinmektedir. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesi vardır (Iğdır Belediyesi, 2018).  

 

Şekil 4. Iğdır Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası 
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Ayrıca Iğdır Üniversitesi konukevi bünyesindeki iki oda, bazı solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği 

anlaşılan tuz terapisi için Romanya, Polonya, Rusya ve Nahçivan’dan katılan araştırmacıların da desteğiyle, 

Tuzluca rezervinden getirilen kaya tuzlarının odaya kaplanması ile ‘halo terapi’ (tuz terapisinin odalarda 

yapılması) merkezi haline getirildi.  2017 yılında 

Iğdır Üniversitesi bünyesinde ilk Tuz Terapi 

Kongresi yapılarak, tuz mağaralarının turizme 

kazandırılması ile ilgili olarak çalışmalar yapıldı 

(Kılıç, 2017).  

 

 

 

 

 

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy beldesinde kaya tuzu rezervi bulunmaktadır. Bu kaya tuzu 

madeninin Hacı Bektaş Veli tarafından bulunup, Tuzköylülere hediye ettiği Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

‘Vilayetname’ adlı eserinin 57. Sayfasında yazmaktadır (Tuzköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği, 2018).  

 

Şekil 6. Gülşehir Tuzköy Kaya Tuzu Madeni 

Şekil 5. Iğdır Üniversitesi Konukevi Tuz Terapi 

Odası 
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Tuzun insan sağlığına yararlı etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizde bazı otellerde tuz odaları 

oluşturularak, halo terapi kapsamında tuz kullanılmaya başlamıştır. Bazı tuz odası örnekleri aşağıda yer 

almaktadır.  

 

Şekil 7. İdanatura Kazdağları Otel  

Tuz Odası 

 

Şekil 8. Akbak Otel Tuz Odası Çankırı 

 

Şekil 9. Gülümser Hatun Termal Otel&Spa 

Tuz Odası Kütahya 

 

Şekil 10. Fes Spa Hamam Tuz Odası İzmir 

 

Şekil 11. Nevşehir Kozaklı,  

Teralifetermal Tuz Odası 

 

Şekil 12. Miramar Day Spa Tuz Terapi Odası 

İstanbul 

1.Dünyada Tuz Mağaraları 

Bugün dünyada 15 ülkede yer altı tuz mağaralarında tıbbi klinikler bulunmaktadır. Bu kliniklerin en 

bilinenleri Azerbaycan’da Nahçıvan, Polonya’da Wieliczka, Beyaz Rusya’da Soligorsk ve Kırgızistan’da 

Çon-Tuz’dur. Kliniklere gelen hastaların konaklama ihtiyacını karşılamak için ise, mağaraların hemen 

üzerinde, içinde veya yakın çevrelerinde otel vb. yapılar inşa edilmiştir (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 

98).  
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Polonya / Wieliczka 

Günümüzde Dünya’nın farklı bölgelerinde bulunan ve benzer özelliklere sahip olan tuz mağaraları sağlık 

alanında özellikle astım hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu anlamda en iyi bilinen örneklerden 

olan Polonya’da, Wieliczka Tuz Mağarası’nda tuz üretimi yıllar önce bırakılmış ve mağara turizme 

açılmıştır.  Bugün bu mağara bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Son 700 yılda Wieliczka Tuz Madeni'nde 2000'den fazla yeraltı odası kazılmıştır. Tuz madeni alanı 7 km 

uzunluğunda, 900 m genişliğinde ve 300 m derinliğindedir. Madencilik faaliyeti yaklaşık 7,5 x 106 m3'lük 

toplam hacim ve 190 km'lik galerilerden oluşan dokuz bölümde ve yer yüzeyinin 50 ila 290 m altına 

yapılmıştır. Madenin eski işlenmemiş kısmı (yer seviyesinin 135 m altında) 1965'ten beri bir turistik müze 

olarak kullanılmaktadır. Wieliczka Tuz Madenini; tarihi benzersizliği ve jeolojik çekiciliği nedeniyle 1978'de 

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesine girmiştir (Perski, Hanssen, Wojcik, & Wojciechowski, 

2009, s. 58).  

Bugün ise maden temel olarak turistik bir destinasyon olarak kullanılmakta ve her yıl yüz binlerce turisti 

çekmektedir. 

Mağara ziyaretçi memnuniyeti için iyi düzenlenmiş ve günlük on iki saat boyunca ziyarete açıktır. Bir dizi 

farklı dili konuşabilen ve profesyonel olarak eğitilmiş personeller tarafından hizmet sunulmaktadır. 

Mağarada yaklaşık 300 vasıflı rehber çalışmaktadır. Turistler mağara turuna başlamadan önce, kendileri için 

12 farklı dilde hazırlanmış olan, materyalleri (kılavuzlar, klasörler, videokasetleri vb.) alabilirler. Turistik 

güzergâh üzerinde bir yeraltı hediyelik eşya mağazasının yanında bir yeraltı postanesi, bir restoran, bir kafe 

ve tuvaletler bulunmaktadır (Szromek & Zygmunt, 2011, s. 251). 

Maden şu anda Polonya'nın resmi ulusal Tarihi Anıtlarından biridir. Mağarada, düzinelerce heykel ve 

madenciler tarafından yapılan kaya tuzundan oyulmuş dört şapel bulunmaktadır. Eski heykeller, çağdaş 

sanatçılar tarafından yapılan yeni oymalar ile desteklenmiştir. Her yıl yaklaşık 1,2 milyon insan Wieliczka 

Tuz Madeni'ni ziyaret etmektedir. Düğün organizasyonu dahil olmak üzere özel etkinlikler için kullanılan 

bir şapel ve bir kabul holü bulunmaktadır (https://en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine). 

Maden alanının peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Girişte madenin yerleşke planının bulunduğu bir pano 

ziyaretçileri yönlendirmektedir. Turistik güzergahta astım ve alerji hastalıklarından muzdarip olanlar için bir 

sağlık resortu, dünyanın en büyük madencilik müzesi, ziyaretçilere hediyelik eşya satın alma ve yemek yeme 

imkanı sunan salonlar bulunmaktadır. Madene gelen ziyaretçilerin, maden içinde bulunan iki salondaki 

tesislerde konaklaması mümkündür. Bu tesislerden birinde multimedya standı, atari salonu, masa tenisi, masa 

futbolu, disko ve okuma salonu bulunmaktadır. Ayrıca madenin yakın çevresinde yüzeyde de konaklamak 

için çeşitli oteller mevcuttur. Tuzdan yapılmış hediyelik eşyaların (lamba, yüzük, tuzluk vb.) maden 

bahçesinde de satışının yapıldığı satış birimleri bulunmaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 106). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine
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Şekil 13. Tuz heykeller 

 

Şekil 14. Uyku alanı 

 

Şekil 15. St. Kinga Şapeli 

Mağaraya giriş ücretleri 1 Ocak 2018'den itibaren, 28 Nisan - 6 Mayıs 2018 ve 1 Temmuz - 31 Ağustos 2018 

dönemleri hariç Polonya vatandaşları için 59 Polonya Zlotisi (Yaklaşık 71 TL), diğer ülke vatandaşları için 

ise 89 Polonya Zlotisi( Yaklaşık 107 TL) dir. Bu fiyatlar 28 Nisan - 6 Mayıs 2018 ve 1 Temmuz - 31 Ağustos 

2018 tarihleri arasında Polonya vatandaşları için 64 Polonya Zlotisi (Yaklaşık 77 TL), diğer ülke vatandaşları 

için ise 94 Polonya Zlotisi( Yaklaşık 113 TL) olarak değişmektedir (https://www.wieliczka-saltmine.com/). 

Konaklama programına göre otelden mağaraya transfer, bir doktor, bir hemşire ve bir fizyoterapist bakımı 

altında terapatik tedavi odasında 6 saat geçirmek konaklama ücreti dahil olmak üzere kişi başı 3 güne kadar 

günlük 170 Polonya Zlotisi ’dir ( Yaklaşık 205 TL). Gecelik konaklamalar yetişkinler ve 4 yaş üstü çocuklar 

için kullanılabilir. Çocuklar, yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında geceleme süresini kullanabilirler. 4 yaşın 

üzerindeki çocuklar için gecelik konaklamalar mevcuttur. https://health-resort.wieliczka-

saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable  

https://health-resort.wieliczka-saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable
https://health-resort.wieliczka-saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable
https://www.wieliczka-saltmine.com/
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 Şekil 16. Wieliczka Tuz Madeni girişinden ve bekleme alanından bir görünüm  (b) Aziz Kinga Şapeli ve 

(c) restoran Kaynak: (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 105) 

 

Pakistan / Khewra Tuz Madeni 

Tuz mağaralarının turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımına diğer bir örnek ise Khewra Tuz Madeni’dir. 

Pakistan'ın en büyük, dünyanın 2. en büyük ve dünyanın en eski tuz madenidir. Yılda yaklaşık 250.000 

ziyaretçiyi çeken büyük bir turistik cazibe merkezidir. Ziyaretçiler bir tren ile içeri alındığı madenin 

içerisinde çok sayıda tuzlu su havuzu bulunmaktadır. 2003 yılında toplam 9 milyon rupi maliyetle turistik 

tesislerin ve turistik mekânların inşası gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında astım ve diğer solunum yolu 

hastalıklarının tedavisi için 10 milyon rupiye mal olan 20 yataklı bir klinik koğuş kurulmuş ve Şubat 2011'de 

Pakistan demiryolları Lahor ve Rawalpindi'den Khewra'ya gelen turistler için özel tren seferlerine 

başlamıştır(https://en.wikipedia.org/wiki/Khewra_Salt_Mine).  

 

Şekil 17. Khewra Tuz Madeni 

Ziyaretçiler, ziyaretçi kapısından başlayan noktadan madendeki tünelin 500 m. içerisine kadar elektrikli tren 

ile ulaşabilmektedir. Ana tünelin içinde bulunan ziyaretçileri etkileyen yapılardan biri, Badshahi Camii’dir. 

Tünelde bazı ünlü yapıların tuzdan yapılmış ve ışıklandırılmış oymaları bulunmaktadır. Bunlar Çin Seddi, 

Minar-e-Pakistan kulesi, the Mall Road of Murree, Lahore’taki Shimla Tepesi ve Pakistanlı şair Allama Iqbal 

heykeli’dir. Madende ziyaretçileri çeken diğer yerler, Meclis Salonu, Pul-Saraat Köprüsü, açık pembe renkli 

tuz kristallerinden oluşan Aynalar Sarayı ve kafe olarak kullanılan Sheesh Mahal’dir. Madendeki ilgi çekici 

yapılardan biri de tuz tuğladan yapılmış tam fonksiyonel bir postanedir. Madende ziyaretçiler için bir brifing 

odası ve hediyelik eşya dükkanı da bulunmaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 106). 

Duzdağ / Azerbaycan-Nahcivan 

Tuz mağaralarına üçüncü örnek olarak Azerbaycan Nahcivan’da yer alan Duzdağ Tuz Mağarası verilebilir. 

Bölge Nahcivan şehrine 11 km uzaklıktadır (Jabbarov & Zulfugarov, 2015, s. 3).  

Mağara içerisinde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özel Duzdag Hotel Astım Terapi 

Merkezi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan tedavi merkezi bulunmaktadır. Terapi merkezi madene 
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girişten 300m. mesafede, 110m. derinlikte ve 9 adet galeride faaliyet göstermektedir. Özel terapi merkezi 

beş yıldızlı hotel hizmet kalitesi anlayışıyla ziyaretçilere 47 oda 128 yatak, kafeterya, TV salonu ve 

kitaplıktan oluşan bir kompleks sunmaktadır. Mağaradaki terapi odalarına giden galeriler aydınlatılmış ve 

ahşap oturma birimleriyle donatılmıştır. Ayrıca maket bir ev yapılarak ışıklandırılmıştır. Terapi merkezine 

2km. mesafede beş yıldızlı Duzdağ Oteli yer almaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 107).  

Duzdağ'da, astım hastalıkları 50 yıldan fazla bir süredir speloterapi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.  

Doktorlara göre tedavi gören astımlıların sağlığına kavuşma oranı çocuklarda yüzde 95, yetişkinlerde ise 

yüzde 85’i buluyor. Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi Başhekimi Dr. Ruslan Süleymanov’un paylaştığı bilgilere 

göre, mağarada hastaların tuz iyonlarını solumaları sayesinde eski sağlıklarına kavuşuyorlar. Tuz tedavi 

merkezinde çocukların yılda 15, yetişkinlerin ise 20 gün süreyle 4 yıl boyunca tedavileri sağlanıyor 

(http://www.yenidenergenekon.com/325-nahcivan-tuzdagi-hastanesi/). 

Yatay olan mağaraya giriş kolaydır ve iç sıcaklığı tüm yıl boyunca 16 derecedir. Müslüman turistler için özel 

ibadet alanlarının bulunduğu mağaranın temiz bir havası vardır (Jabbarov & Zulfugarov, 2015, s. 4). 

 

Şekil 18. Duzdağ / Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi 

 

 Şekil 19. Duzdağ / Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi 

http://www.yenidenergenekon.com/325-nahcivan-tuzdagi-hastanesi/
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1.Sonuç Ve Öneriler 

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun doğaya ve rekreasyon faaliyetlerine olan ihtiyacı ve yaklaşımı değişik 

nitelik ve boyutlarda ortaya çıkmıştır. Genel olarak yaşam alanlarında rekreasyon ihtiyaç ve isteklerini 

karşılayabilecekleri olanakların oluşturulması ve arzı, yaşam kalitesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Günlük rutin faaliyetlerin sonucunda bedensel ve zihinsel olarak yorulan bireylerin yüksek bir motivasyon 

ile çalışma hayatlarına dönmeleri ve fiziksel-psikolojik açıdan iyi olma hali olarak kabul edilen sağlık için 

boş zamanlarında katıldıkları rekreasyon etkinlikleri kişilerin yaşamlarında önemli yer tutmaktadır.  

Rekreasyon terapisinin özünü hastalık ya da yetersizlik durumunda olan bireylere, boş zamanlarında tedaviye 

destek amaçlı uygulanan rehabilitasyon amaçlı esenlik ve rekreasyon hizmetleri oluşturmaktadır (Tütüncü, 

2012, s. 250). Bu kapsamda Çankırı’da turizme yön verebilecek ve astım tedavisinde bilinen olumlu etkileri 

ile Çankırı Tuz Mağara’sı önemli bir rekreasyon alanıdır.  

Her yıl milyonlarca turist ağırlayarak önemli oranda gelir elde eden Türkiye’de turizm sektörü sadece belli 

dönemlerde yoğunlaşmanın olduğu ve özellikle sahillere sıkışmış bir yapıdadır. Küreselleşme olgusunun bir 

yansıması olarak hızla büyüyen sağlık turizmi iddialı bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Çankırı Tuz 

Mağarası’nın sahip olduğu rekreasyon potansiyellerinin tanıtımlarının yapılması ve çok daha fazla insana 

duyurulması bu noktada önem arz etmektedir. Yapılacak bilgilendirmeler ve tanıtım faaliyetleri sonucunda 

Çankırı Tuz Mağarası, hem yurt içi hem de yurt dışındaki bireylerin dikkatini çekerek Çankırı’ya hem mağara 

turizminde hem de sağlık turizminde büyük gelir sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öncelikli olarak Çankırı Tuz Mağarası’na ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi bu kapsamda birincil 

öncelikli konu olarak değerlendirilmeli, dünyada bulunan alternatif uygulamalar ışığında tuz mağarasının 

kullanım alanı genişletilmeli ve farklı rekreatif etkinlikler kapsamında kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca Kaya 

tuzunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri üzerine bir farkındalığın oluşmuş olmasından dolayı Dünyanın 

farklı bölgelerinden Tuz tedavi merkezlerinde çalışan tıp ve diğer dallarda uzmanlar Çankırı’ya davet 

edilmeli ve tuz mağarasındaki mevcut galerilerin kolayca tuz odalarına dönüştürülebilir olması bir fırsat 

olarak değerlendirilmelidir. 

Tuz Mağarasını ziyaret etmek üzere Çankırı’ya gelecek insanların satın alacakları küçük, taşınabilir tuz 

ürünleri vasıtasıyla destinasyon tanıtımı ve bilinirliliğine katkı sağlanmalıdır. 
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Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İncelenmesi  

 

Aslı ÖZTÜRK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 

Yakup ÖZTÜRK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

Öz 

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, insanların tüketim odaklı olması, hızlı yaşamaları, hızlı yemek yemeleri, 

trafik sorunun artması, sağlıksız beslenme, daha az sosyalleşip daha az mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. 

Toplumların yaşam biçimlerinde oluşan bu değişime karşı 1999 yılında İtalya’da geleneksel yaşam 

biçimlerini korumak amacıyla “Cittaslow” hareketi başlamıştır. Bu hareket ile insanların daha mutlu daha 

huzurlu olabilmeleri için, geleneklerine, el sanatları ve doğasına sahip çıkan, insanların birbirleriyle iletişim 

kurarak sosyalleşebildiği, alt yapı sorunu olmayan, kendine yetebilen şehirlerin korunması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, sakin şehir (cittaslow) kavramını açıklayarak, ülkemizde cittaslow unvanını almış 

onbeş sakin şehirden ilki olan Seferihisar ve 2018 yılı Mart ayı itibariyle cittaslow unvanını alan 

Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını incelemektir. Bu araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden geçirilerek, cittaslow felsefesi ve cittaslow unvanını alan şehirlerin 

rekreasyon alanlarının özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış 

olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının 

oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Cittaslow, Rekreasyon 

GİRİŞ  
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Son yıllarda özellikle bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler,  insanların boş zamanlarında artışa 

sebep olmuş ve boş zamanlardaki bu artışın bir uzantısı olarak katılım gösterilen rekreasyonel etkinlikler 

üzerindeki değiştirici etkisini büyük ölçüde arttırmıştır. Hızlı yaşayan ve hızlı tüketen kentli insan profili 

sonucunda standart yaşam alanları oluşmaya başlamıştır. Kentleşme ve kentlileşmenin de etkisi ile özellikle 

büyük şehirlerde, alışveriş merkezlerinin artışı, üretimden çok tüketime ve pasif katılımlı rekreasyon 

faaliyetlerine dayalı bir yaşam şeklinin geliştiğini örneklemektedir.  

İnsan vücudu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı sürekli hareket etme ihtiyacındadır. Ancak 19. yüzyılın 

sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında mekanik ve elektrik enerji sistemlerinin çok kısa zamanda büyük gelişme 

göstermesi ve endüstri döneminin başlamasıyla birlikte hareket gereksinimi giderek azalmaya başlamıştır. 

100 yıl önce tüm dünyadaki enerji ihtiyacının %90’ı insan tarafından karşılanırken, günümüzde bu oran 

%1’den aşağıya inmiştir. Uygarlığın getirdiği kolaylıklar ve sağladığı olanaklar nedeniyle insanlar her geçen 

gün daha az hareket eder duruma gelmiştir. Hareketsiz bir yaşam ile birlikte birçok sağlık probleminin de 

ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Hareketsiz bir yaşam sürdüren bireyler sağlık problemlerin üstesinden 

gelmek, aktif ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için gönüllü etkinliklere katılma ihtiyacı hissederler 

(Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, & Yamaner, 2016, s. 791) 

Bu çalışmada, kırsal, yöresel ve geleneksel özelliklerini kaybeden, doğallıktan giderek uzaklaşan kentlerde, 

hızlı bir yaşam süren kent insanının, kaybettiği bu özellikleri tekrar aramaya yönelmesiyle ortaya çıkan 

sakin/yavaş şehir (Cittaslow) kavramını açıklayarak, ilgili literatürün taranması yoluyla şehirlerin 

özelliklerini ortaya çıkarmak, ülkemizde Cittaslow unvanını almış onbeş sakin/yavaş şehirden ilki olan 

Seferihisar ve 2018 yılı Mart ayı itibariyle Cittaslow unvanını alan Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını 

incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yavaş Şehir ( Cittaslow ) Kavramı 

Yavaş şehir kavramı, daha çok o şehirde yaşam süren yerel halkın, doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, 

çevre kirliliğinden uzak bir şekilde günlük yaşamını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün 

kılmak için günümüz modern şehir kavramına alternatif olarak ortaya atılmış bir kavramdır (Coşar, 2014, s. 

229). 

Konuyu oluşturan kavram iki kelimeden meydana getirilmiştir. Bunlar, İtalyanca Citta/şehir ve İngilizce 

slow/yavaş kelimeleridir. Kelimenin İtalyanca olan kısmı ortaya çıktığı yeri, yani İtalya’yı, İngilizce olan 

kısmı ise artık küresel bir dil olması nedeniyle dünyanın geri kalanını temsil etmektedir. Avrupa’da İtalya’da 

başlayan hareket, kısa sürede dünyanın tüm kıtalarına yayılmıştır. Ülkemizde konu ile ilgili ulaşılan az 

sayıdaki çalışmada, kavramın yavaş şehir ve sakin şehir şeklinde iki farklı çeviri ile kullanıldığı 

görülmektedir (Özür, 2016, s. 158). 

Yavaş hareketinin temelleri, 1980 yılında İtalya’nın Bra kentinde kurulan Libera e Benemerita Associazione 

Amici del Barolo (Hür ve Övülen Barolo Şarabı Dostları Derneği) ile atılmıştır. 1986 yılında İtalya’nın 

başkenti Roma’nın en işlek ve tarihi meydanlarından olan Plazza di Spagnaʼda açılan bir McDonald’s’a karşı 

tepki olarak ortaya çıkan Slow Food, yavaşlık hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir (Ünal & Zavalsız, 

2016, s. 894).  

Cittaslow, 1999 yılında Greve in Chianti’nin belediye eski baskanı Paolo Saturnini’nin girişimleri sonucunda 

4 küçük İtalyan kentinin (Orvieto, Greve in Chianti, Bra, Positano) bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Ancak yavaş şehir hareketi, yavaş yemek hareketinin sadece “eko-gastronomi” ve yerel üretim ile yemek 

kalitesinin iyi olması anlamına gelmemektedir. Bu hareket içinde; yerel yaşam kalitesinin arttırılması, yerel 

benzersizliğin devam ettirilmesi ve sürdürülebilir kentsel ekonomilerin desteklenmesi gibi yerel yönetim 

hedefleri de yer almaktadır (Ünal Ç. , 2016, s. 16-17). 

Günümüzde 28 ülkede 241 üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini kentsel boyuta 

taşımaktır. (http://www.cittaslow.org, 2018). 
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Cittaslow, logo olarak turuncu renkli ve kabuğunun üstünde şehri taşıyan salyangozu seçmiştir. Salyangoz, 

Cittaslow’un temel felsefesi olan yavaşlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.  

 

 

Resim 1: Cittaslow Logosu (http://www.cittaslow.org, 2018) 

Salyangozun temsil ettiği felsefe sakinlik ve yavaşlıktır. Sakinlik, akıl ve ağırbaşlılığı ifade eden temel 

erdemdir. Ayrıca salyangoz kendisinden beklenmedik mesafeleri aşarak geçtiği yerlerde iz bırakır ve izini 

takip edenleri hiçbir zaman yanıltmaz. Sakin Şehir hareketinin temelinde yatan ana düşünce mümkün 

olduğunca sadeliktir (Ongun, Gövdere , Kilinç, & Yeşiltaş, 2017, s. 150). 

Cittaslow, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinliklerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel 

özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için SlowFood (Yavaş Yemek) hareketinden doğmuş bir 

şehirler birliğidir. 

Yavaş Şehir (Cittaslow) Kriterleri 

Uluslararası bir birlik olarak örgütlenen Sakin Şehir ağı, çalışma ilke ve prensiplerini bir tüzükle kayıt altına 

almıştır. 28 madde ve 5 ek belgeden meydana gelen Uluslararası Sakin Şehir Tüzüğü, birliğin kurulusundan 

organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken kriterlerden üyelik sorumluluğuna, logo kullanımından 

fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanım ve ilkeleri ortaya koyar (Sırım, 2012, s. 123). 

Cittaslow’a giriş öncesinde şehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle 

Cittaslow Birliği’ne başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow 

felsefesiyle uyumlu olması gerekmektedir. 

Cittaslow’a üye olan şehirlerin, şehrin, çevre ve şehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileştirmek, 

yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletişimi ve diyalogu teşvik etmek, çevreyi korumak, sürdürülebilir 

gelişmeyi desteklemek, doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aşağıda 

belirtilen 7 başlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koşulu gerçekleştirmeyi kendine hedef koyması ve bu 

alanlarda çalışmaya başlaması gerekmektedir. Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana başlık şunlardır (Keskin, 

2012, s. 91): 

1.Çevre politikaları 

2.Altyapı politikaları 

3.Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 

4.Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 

5.Misafirperverlik/Konukseverlik 

6.Farkındalık 

7.Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 
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Cittaslow adaylık süreci ile ilgili bilgiler Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü Ek B’de yer almaktadır. Cittaslow 

adaylık süreci Uluslararası Cittaslow Ağı'na katılmak isteyen şehrin belediye başkanının üyelik talep 

başvurusunu Koordinasyon Komitesi'ne ya da Ulusal Organizasyon Komitesi'ne göndermesiyle başlar. Aday 

şehrin Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi'ne hitaben yazılacak başvuru mektubunda; şehrin 

tanıtımı (tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip olduğu özellikler, vb.), Cittaslow Ağı'na başvurma sebep ve 

gerekçeleri (Cittaslow felsefesiyle ilgisi, Cittaslow Birliği'ne neden başvurmak istediği, vb.), şehrin Cittaslow 

kriterlerinden hangileriyle eşleştiği ve eşleşmeyen kriterleri gerçekleştirmek için yürüttüğü projeler, aday 

şehrin birlikle iletişimde bulunacak kurumsal ve/veya teknik kontak kişisinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu 

süreçte aday şehrin başvuru mektubu kabul edildikten sonra adaylık ön değerlendirmesi yapılmaktadır 

(Tayfun & Acuner, 2014, s. 48). 

Birliğe alınmak için bir şehir kendisinin yapacağı ön değerlendirmede bunların en az %50’sini yerine 

getirmelidir. Bir sonraki aşamada ulusal Cittaslow otoritesine başvurusunu yapabilir. Buradan alınacak 

onayın ardından merkezi İtalya’nın Orvieto kentinde bulunan Uluslararası Sakin Şehirler Birliğine başvuru 

iletilir ve eğer aday şehir, gerekli kriterleri yerine getirir ve karşılayacağına dair somut adımlar ve planlar 

sunmayı başarabilirse Sakin Şehir olmaya hak kazanır. Her şehir dört yıl sonra yeni bir denetleme için 

başvurabilir. Cittaslow olarak kabul edilmek için şehirler, örnek olarak organik tarımın desteklenmesi, 

yöresel gelenek ve göreneklerin korunması, yöresel ürünlerin pazarlanması ve özgün ve sürdürülebilir bir 

şehir ve bölgesel kalkınmanın yürütülmesi gibi bir sıra tedbirler almak zorundadırlar (Ergüven, 2011, s. 205). 

Türkiye’de Cittaslow Hareketi 

Yavaş Şehir Akımı başlangıçta İtalya’daki şehirlerde ortaya çıkmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde 

dünyaya da yayılarak önemli bir harekete dönüşmüştür. Bu anlamda dünyada bu hareketin, adının aksine çok 

hızlı bir gelişme gösterdiği söylenebilir (Tunçer & Olgun, 2017, s. 49). 

Türkiye’de yavaş şehir hareketi, 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar’ın bu ağa katılmasıyla resmi olarak 

başlamıştır (Çoban & Harman, 2016, s. 238).  

Ardından 24 Haziran 2011’de Polonya’daki Lidzbark Warminski’nde düzenlenen Cittaslow Uluslararası 

Kongresi’nde Akyaka (Muğla), Yenipazar (Aydın), Gökçeada (Çanakkale) ve Taraklı (Sakarya)’nın da yavaş 

kent ilan edilmesiyle Türkiye’deki yavaş kent sayısı 5’e çıkmış ve böylece Türkiye’de Ulusal Cittaslow 

Birliği kurulmuştur. Çünkü bir ülkede en az 3 yavaş kent üyesi bulunduğunda o ülkede Ulusal Cittaslow 

Birliği kurulabilmektedir. Ulusal Cittaslow Birliği’ni böylece kuran Türkiye, Haziran 2013’te Seferihisar’da 

Cittaslow Genel Kurulu toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elde etmiştir. Seferihisar bu gelişmenin 

ardından Cittaslow İcra Kurulu’na 16. Üye olarak girmiş ve yavaş kentlerin geleceğine ilişkin söz sahibi 

olma yetkisini kazanmıştır (Ak, 2017, s. 892).  

2018 yılı Nisan ayı itibari ile Yavaş Şehir Türkiye Ağı’na üye olan şehir sayısı onbeşe çıkmıştır. Bu şehirler 

Tablo 1 de gösterilmektedir.  

Tablo 1: 2018 yılı Nisan ayı itibari ile Yavaş Şehir Türkiye Ağı’na üye olan şehirler 

Akyaka  Şavşat  

Eğirdir Seferihisar  

Gerze Vize  

Gökçeada  Taraklı  

Göynük Uzundere  
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Halfeti  Yalvaç  

Mudurnu Yenipazar  

Perşembe  

Kaynak: (http://www.cittaslow.org, 2018) 

Boş Zaman ve Rekreasyon 

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır.  

Serbest zaman (free time) içinde oluşan boş zaman (leisure time) alanında, yine kişinin özgürce seçip 

uyguladığı etkinlikler rekreasyonu oluşturmaktadır (Karaküçük, 2008: 31). 

Birçok araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir. 

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir 

(Karaküçük, 2008: 29). 

Buna göre; boş zaman (leisure) spesifik uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın (free time) bir 

parçasıdır (Mieczkowski, 1990: 10). 

İnsanlar, çeşitli büyüklükteki zamanlarında ortaya çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava 

değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok 

amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da aktif-pasif şekillerde, kent içinde veya 

kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar (Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, Yamaner 2016: 791). 

Yenidünya düzeninde toplumlar, boş zamanlarını iyi değerlendiren, haz ve keyif alan, iş verimliliğini 

artırmayı başaran bireyler elde etmeyi hedefleyen bir politika izlemeye başlamışlardır. Boş zamanlarını etkili 

ve verimli kullanan bireylerin duygusal, ruhsal, zihinsel, toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma 

hali söz konusudur (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 2017: 3895). 

Endüstrileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı yaşam biçimine sürekli uyum sağlamak zorunda olan 

kişilerin, harcadıkları enerjinin doğurduğu gerilimlerin periyodik olarak ortadan kaldırılması psikolojik 

dengelerini korumak açısından gereklidir (Mansuroğlu, 2002). 

Rekreasyon kelimesi, Latince yeniden yaratma tazelenme anlamındaki ‘recreare’ kelimesinden türetilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya da ruhun canlandırılması, yeniden doğum” 

anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma, 

değişime karşılık gelmektedir (Jensen & Guthrie, 2006: 17). 

Rekreasyonun Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu 

ise bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 

eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 2008: 59). 

Seferihisar/İzmir 

Seferihisar’da Yavaş Şehir fikri ilk olarak Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer tarafından dile getirilmiştir. 

Soyer, İtalya’ya giderek yavaş şehirleri ziyaret etmiş ve yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. Haziran 2009’da 

yavaş şehir merkezi İtalya’ya niyet mektubu gönderilerek müracaat edilmiştir. Yavaş bilincinin oluşturulması 

amacıyla Belediye Kültür Merkezi ile 14 köy kıraathanesinde halkı bilinçlendirmek ve yavaş şehri tanıtmak 

için sunumlar gerçekleştirilmiştir. Aday kentlerde kriterlere % 50 uygunluk aranırken Seferihisar bunun % 

70’ini sağlamıştır. 
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Seferihisar ilçesinde turizm potansiyelinin temel çekicilikleri ağırlıklı olarak kıyı ve deniz, termal sular, 

dağlar ve ormanlar gibi doğal coğrafi özelliklerine dayanmaktadır. Rüzgâr sporlarına uygunluğuyla dikkat 

çeken Akkum, dünyanın sayılı rüzgâr sörfü merkezleri arasında yer almaktadır. İlçe arazisinin yaklaşık % 

50’si ormanlar ve koruluklarla kaplı olan Seferihisar’da ormanlar büyük ölçüde deniz kıyılarından uzakta iç 

kısımlardadır. Denize yakın bölgelerdeki ormanlar ise rekreasyonel ihtiyaca cevap vermekte, yerel halka ve 

turistlere hizmet vermektedir (Çerçi, 2013:103).  

Bugünlerde açık hava rekreasyon faaliyetleri ve doğa turizmi büyük bir gelişme göstermiştir. Birçok ülkenin 

nüfusunda yaşanan artışlar, kentleşme oranlarının yükselmesi ve yoğun iş yaşamın baskıların dolayı insanlar 

doğa ile daha az bağlantı kurmaya başladılar. Şehir yaşamından bunalan insanlar doğayla ve bozulmamış 

alanlarla bağlantıyı yeniden kazanma arayışına girmişlerdir. Doğayı ziyaret etmek ve keşfetmek için birçok 

neden vardır: Fiziksel egzersiz, şehir yaşamı stresinden kurtulmak, temiz hava, doğa ile daha yakın olmak, 

manzara keyfi, avlanmak ve balık tutmak, köpekle yürüyüş, arkadaşlar ve aile ile buluşma için bir fırsat vb. 

(Yeşilyurt, Yücel ve Yılmaz, 2012:872).  

Seferihisar Yavaş Şehir olduktan sonra çeşitli çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. İlçenin 2009 yılında 

Cittaslow olmasıyla başlayan süreçte turizm alanındaki gelişmelerin hız kazandığı, buna bağlı olarak turizm 

altyapısının geliştirildiği ve deniz turizmi ile yerel özellikleri öne çıkaran kültür turizmini bütünleştirme 

çabalarının arttığı gözlenmektedir.  

Bu bağlamda Seferihisar’ın korunan doğasını görebilmek için Teos Doğa Sporları Grubu her hafta bir sosyal 

paylaşım sitesinde organize olarak yürüyüşler düzenlemektedir. Belediye tarafından yavaş şehir ve eko-

turizm kapsamında belirlenmiş birçok yavaş yol bulunmaktadır. Buralarda her hafta doğa yürüyüşlerinin yanı 

sıra bisiklet turları da düzenlenmektedir. Yılda bir defa mandalina şenliği yapılmakta ve doğal ürünlere önem 

verilmektedir. Eko turizm kapsamında ilçe içerisinde bulunan Sakin Kahve aracılığıyla ilçeye gelen turistlere 

sadece yerel üretici tarafından üretilmiş ürünlerin satışı yapılmaktadır. 

Seferihisar’ın doğal güzellikleri genelde coğrafi özelliklerle birlikte oluşmuştur. Bunlar kıyı, deniz, termal, 

sular, dağlar ve orman olarak ayrılabilir. Kıyı şeridinde bulunan Akarca, Akkum, Doğanbey, Ürkmez turistler 

tarafından uğrak yerler haline gelmiştir. Deniz kum güneş turizminin yapıldığı bu bölgelere Akkum’da 

yapılan rüzgâr sörfü de eklenmektedir. Ayrıca Seferihisar’ın mavi bayraklı pek çok plajı bulunmaktadır 

(Tekin, 2017: 71). 

Ürkmez sırtları doğal güzelliği ve bitki örtüsü ile doğa yürüyüşleri için ideal bir ortam sunmaktadır. Buna ek 

olarak Seferihisar ilçe arazisinin yarısından fazlası ormanlık alandır. Rekreasyonel etkinliklerin 

gerçekleştirilebileceği bu alanlar denizle buluşmaktadır. Örnek olarak Teos-Çamlık Orman içi dinlenme alanı 

ile Ekmeksiz Orman için dinlenme alanı sadece Seferihisar için değil aynı zamanda İzmir İl Turizm 

Müdürlüğü tarafından da önemli piknik alanları olarak görülmektedir (izmirkulturturizm.gov.tr). 

Mudurnu/Bolu 

Mudurnu, yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı olan Cittaslow'un Türkiye'deki 15. üyesidir. 

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 05 Mart 2018 tarihinde Mudurnu Belediyesine 

gönderilen yazıyla birlikte Mudurnu, Türkiye'nin 15. Cittaslow (Sakin Şehir)'i ünvanını elde etmiştir ( 

http://mudurnu.bel.tr/?cID=395). 

Abant ve Mudurnu sıradağları arasında oval biçimli bir çukurluk içinde bulunan ve Mudurnu'nun coğrafi 

sınırları içinde yer alan Abant Gölü, Abant Gölü, ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır. Abant Gölü ve 

çevresinin bitki zenginliği, ayrıca büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip bulunması nedeniyle 

yörenin 1150 Hektarlık bölümü, 1988 yılında “Tabiat Parkı” olarak koruma altına alınmıştır 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/abant-golu). Zengin flora ve fauna çeşitliliği ile 

yaban hayatı gözleme için önemli bir arz kapasitesine sahiptir. 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/abant-golu
http://mudurnu.bel.tr/?cID=395


83 
 

Mudurnu - Akyazı yoluna 9 km uzaklıktaki Sülüklügöl, üç tarafı dik yamaçla çevrilmiş, üzeri yeşillikler ve 

birçok ağaç türüyle çevrelenmiş, kendine özgü bitki çeşitlerini yaşatmaya devam etmektedir.  Yine 

Mudurnu'nun 30 km kuzeybatısında yer alan ve adını, yakınında bulunan Karamurat Köyü'nden alan 

Karamurat Gölü doğa yürüyüşü ve trekking gibi rekreasyonel etkinlikler ile değerlendirilmektedir.  

Mudurnu ilçe merkezine 3 km uzaklıkta bir şifa merkezi konumunda olan Babas Kaplıcası terapatik 

rekreasyon kapsamında değerlendirilmektedir.  Kaplıca suyunun şifalı olduğu ve romatizmal hastalıklara iyi 

geldiği bilinmektedir. Eski Kaplıca binasında 8 oda, pansiyon şeklinde hizmet vermektedir. Kaplıca suyunun 

sıcaklığının 40 derece olması sebebiyle soğuk su katkısı yapılmadan yıkanılabilen bölgenin tek şifalı suyu 

unvanına sahiptir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğal ve kültürel farklılıklar, rekreasyonistlerin ilgilerini çeken önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

Kitle turizmine alternatif olarak daha sakin ve küçük şehirlerde yapılabilecek rekreatif etkinlikler bu 

doğrultuda dikkat çekmektedir.  

Küreselleşmeye karşı yerel değerleri korumaya çalışan Yavaş Şehir hareketi çerçevesinde nüfus artışı ve 

turizmin geliştirilmesi hedefinin, hareket için bir dezavantaj olarak görülebileceği söylenebilmektedir. 

Rekreasyonel imkânların geliştiği bölgelerde, arz endeksli olarak ziyaretçi sayısı ve yerel nüfusun da 

artmasıyla Yavaş Şehir Birliği’ne üyelik için aranan ilk şart olan nüfusun 50.000’i geçmemesi kriteri için bir 

tehdit söz konusu olabilmektedir. Hızlı büyüme ve gelişmenin bir sonucu olarak destinasyonda yoğunluk ve 

çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkabileceği değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de farklı gerekçelerle Sakin Şehir akımına duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Özellikle turizm 

alanında yaşanan canlılık yerel yönetimler açısından bu akımı cazip hale getirmektedir. Sakin şehir 

kapsamında yapılabilecek pek çok çalışma bulunmakla birlikte Yavaş Şehir Akımı kapsamında gelişme 

gösteren şehirlerin temel niteliklerini kaybetmemeleri önemlidir. Turizmde benimsenen sürdürülebilirlik 

kavramı; turizm kaynaklarının koruma kullanma dengesi kapsamında, kirletilmeden, sahip olduğu en doğal 

yapısıyla gelecekte de kullanılmasını sağlayacak şekilde korunması ve düzenlenmesini ifade etmektedir. 

Sakin şehir akımına üye olan şehirlerde düzenlenecek organizasyonlar, rekreasyon alanları ve rekreasyon 

etkinlikleri sadece ziyaretçilere yönelik olarak değil, yerel halkın etkin kullanımına yönelik olarakta 

planlanmalıdır. Rutin çalışma hayatı ile fiziksel ve psikolojik olarak yıpranan yerli halkın da çalışma hayatına 

motive olmuş bir şekilde dönebilmesi için boş zaman değerlendirme ile ilgili yönlendirmelerin yapılması ve 

ihtiyaç halinde gerekli eğitimlerin sunulması gerekmektedir.  
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SOSYAL MEDYADA TARAFTAR GRUPLARI:TARAFTARLARIN INSTAGRAM 

HESAPLARINDA NEFRET SÖYLEMİ 

 

Doç. Dr.Ali KORKMAZ 

Erciyes Üniversitesi, İletişim fakültesi Gazetecilik Bölümü 

Öz 

Bu araştırmada, sosyal medya platformlarından biri olan Instagram ağı üzerindeki gruplar ve bireysel 

kullanıcılar tarafından dolaşıma giren nefret söylemi incelenmiştir. Sosyal medya araçları yapıları gereği, 

hızlı yayılım özelliğine sahip olmaları nedeniyle kullanıcıların içerik üretmelerine ve üretilen bu içeriklerin 

hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu ağlar, özellikle, nefret söylemi içeren olumsuz, 

ayrımcı, cinsiyetçi ve dışlayıcı metinlerin dolaşımını kolaylaştırmaktadır. Nefret söylemi en genel tanımıyla; 

hoşgörüsüzlüklerden kaynaklanan, nefreti yayan, savunan, teşvik eden veya haklı çıkaran ifade şekilleri 

olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Instagram kullanıcıları tarafından üretilen içerikler aracılığıyla 

dolaşıma giren nefret söylemi ve bu söylemlerin hangi kategorilere dâhil olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu 

amaç kapsamında, Türkiye’deki iki büyük futbol kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar grupları sayfaları 

(Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan) taraftarlık olgusu üzerinden nefret söylemi pratikleri analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Sosyal Medya, Taraftar Grupları, Nefret Söylemi, Instagram. 

 

FANS GROUPS ON THE SOCİAL MEDİA: HATE SAYİNG IN THEİR INSTAGRAM’S 

ACCOUNTS 

 

Abstract 

This research examines the hate speech that circulates among groups and individual users on the Instagram 

network, one of the social media platforms. Due to the fact that social media tools have the property of rapid 

propagation, they allow users to create content and to spread these generated content quickly. These 

networks, in particular, facilitate the circulation of negative, discriminatory, sexist and exclusive texts 

containing hate speech. With the most general definition of hate speech; are defined as forms of expression 

originating from intolerance, disseminating, advocating, encouraging or justifying hatred. Purpose of the 

study; The hate speech that circulates through the contents produced by Instagram users and to find out which 

categories these discourses are involved in. As part of this objective, the two major football clubs Galatasaray 

and Fenerbahce supporters group in Turkey sheets (Young Fenerbahce and Ultraslan) through the advocacy 

of hate speech cases were included in the practical examination. 

Keywords: Sports, Football, Social Media, Fan Groups, Hate Speech, Instagram. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde büyük kitleleri peşinden sürükleyen, bir sektör haline gelen futbol, dünyada en fazla sporcu ve 

seyirci sayısına sahiptir. Futbol insanlarda; hüzün, mutluluk, sevinç, neşe, başarı, başarısızlık gibi duyguların 

birlikte yaşanmasını sağlayan hem aktif sporculuğu, hem de pasif görünümlü taraftarlığı geniş kitlelere 

yayarak ilgi uyandırmıştır. 

Türkiye’de bir spor dalı olarak futbol gündelik hayatın en popüler metinlerinden biridir (Kozanoğlu, 1990). 

Bu popülerliği ile futbol, tüm dünyada en fazla ilgi gören spor dalı olarak geniş kitleler tarafından takip edilen 

spor medyası başta olmak üzere eğlence ve spor endüstrisinin en önemli etkinliklerinden birisidir. Futbol, 



87 
 

temelinde dostluk ve barış olmasına rağmen, medya aracılığıyla erkeklik söyleminin, hegemonik pratiklerin 

yapılanmasına yol açmış ve zaman zaman nefret söyleminin yayılmasında da sosyal bir araç haline 

dönüşmüştür.  

Sosyal medya, kişilerin internet dışı hayatlarında dile getiremedikleri düşünceleri, internet sayesinde daha 

kolay bir şekilde dile getirmelerine olanak sağlamaktadır. Çünkü, bireyler sosyal ağlarda günlük 

yaşantılarından daha anonimdir ve kimliklerini gizlemeleri mümkündür. Sosyal medyada üretilen içerikler, 

hızlı bir şekilde dolaşıma girerek birçok kişiye ulaşmaktadır. Bu içeriklerin dolaşıma girmesine olanak 

sağlayan sosyal ağların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sosyal toplumsal paylaşım ağlardan biri olan 

Instagram, hem üretimin dolaşıma girmesi için hem de diğer kullanıcılar tarafından üretilen içeriğe ulaşmak 

için bireyler tarafından kullanılan dijital medya araçlarındandır. 

Bireyler, sanal ortamlarda tuttukları takımın fanı ve taraftarı olma konumundan rakip oyuncular, taraftar ve 

hakemlerden, takım yöneticilerinden nefret eden ve hegemonik erkekliğin inşasıyla fanatizm oranına varan 

nefret söylemi içerikli metinleri üreten ve yayan fanatik bireyler haline gelmektedirler. Çalışmanın amacı, 

nefret söyleminin, cinsiyetçi dilin futbol üzerinden popüler kültür ürününe dönüşümünü ve bu dönüşümün 

bir tür egemen olgusunun sosyal medya aracılığıyla yeniden üretilmesine ve pekişmesine sebep olmasını 

incelenmiştir. Araştırmanın temeli olarak, nefret söyleminin, Instagram platformundaki gruplar ve 

kullanıcılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yeniden üretilerek dolaşıma sokulduğu varsayımı 

alınmıştır. Bu bağlamda, Instagram aracılığıyla dolaşıma giren nefret söylemlerini görünür kılarak futbol 

dünyasındaki nefret söylemine farkındalık kazandırmak olarak belirlenmiştir. 

2. NEFRET SÖYLEMİ 

Nefret söylemi, ayrımcı, cinsiyetçi, ötekileştiren ve dışlayan bir söylemle “biz” ve “öteki” konumlandırması 

yapmaktadır. Nefret söylemi kavramının temelinde hoşgörüsüzlük ve önyargılar yattığı için, “kendinden” 

farklı olana tahammülsüzlüğü de içinde barındırmaktadır. Diğer yandan, toplumda farklı düşüncelerin temsil 

edilmesine de engel olmaktadır. Olumsuzlukların yayılmasını teşvik eden ve meşrulaşmasına yol açan nefret 

söylemi, nefret suçuna da zemin hazırlayan etkenlerden biri haline dönüşebilmektedir. 

Nefret söyleminin evrensel olarak kabul görmüş olan tek bir tanımı yoktur. Ülkeler, nefret söylemi kavramına 

girebilecek ve birbirine çok benzeyen ifadeleri yasaklamıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 1997 

yılında yayınladığı Tavsiye Kararı’na göre nefret söylemi: “Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizim 

ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden ya da haklı gösteren her türlü ifade 

biçimidir. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret saldırgan milliyetçilik, etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve 

azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenlilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü 

içermektedir” (aciktoplumvakfi.org.tr). Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu 

veya düşmanlığı, taraf tutma, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi nedenler yatmaktadır. Hrant Dink Vakfı tarafından 

hazırlanan “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Raporu” ise nefret söylemini farklı kategorilerde ele 

almaktadır (hrantdink.org). 

1)Abartma-Yükleme-Çarpıtma: Bir kişi veya tek bir olaydan yola çıkarak tüm topluluğa yönelik olumsuz 

genellemeler çıkarma ve abartarak konuyu çarpıtma şeklinde oluşturulan söylemler. Örneğin, Yahudi Lobisi. 

2)Küfür-Hakaret-Aşağılama: Bir topluluğa yönelik olarak doğrudan küfür, hakaret ve/veya aşağılama 

içeren söylemler. Örneğin, köpek ya da kanı bozuk gibi cümleleri içeren söylemleri bu gruba dahil etmek 

mümkündür. 

3)Düşmanlık-Savaş Söylemi: Bir topluluğa yönelik düşmanca veya savaşı çağrıştıran söylemler. Örnek 

olarak, gâvur zulmü verilebilir. 

4) Doğal Kimlik Öğesini Nefret ya da Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma-Simgeleştirme: Yine bir 

topluluğa ait olan, kendilerinin yönetiminde olmayan yani doğal bir kimlik öğesinin aşağılama şekli olarak 

kullanılması ve/veya simge haline getirilmesiyle oluşan söylem. Nefret söyleminin kategorilere 
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ayrıştırılması, hem ortaya çıkarılması hem de görünür kılınabilmesi ve kamuoyunun dikkatini çekerek 

farkındalık yaratmak açısından oldukça önemlidir ve bu konuda yapılan çalışmalarda ve medya izleme 

raporlarında da yol gösterici olmaktadır. Diğer yandan kategoriler birbirine oldukça yakındır ve bazı 

söylemler bir kaç kategoriye birden dahil olabilmektedir. 

2.1. Türkiye’de Nefret Söylemi ve Futbol Kültürü 

Talimciler’e göre; “Futbol, diğer spor dallarıyla kıyaslandığında hem daha yaygın hem daha simgesel bir 

toplumsal ifade kanalı açarak gelişebildiği için toplumsal yaşama yansıması daha fazla olmuştur” (2003: 13). 

Bu yansımanın sonucu olarak futbol popülerlik kazanmıştır ve bunun en önemli kaynağı da bizim bu oyuna 

verdiğimiz anlamdır. Bu bağlamda, futbola yeniden baktığımızda, bu oyun üzerinden bir gerçeklik 

kurgusunun oluşturulmaya çalışıldığını görmek mümkündür. Bu kurgu oluşturulurken de mevcut olan 

düzenin ve iktidar sisteminin korunması konusu karşımıza çıkmaktadır. Bu çıkış, spor özelinde futbol, 

toplumsal yaşamın içine dâhil olarak kültürün üretilip dolaşıma sokulmasında etkili olarak olmaktadır. Bu 

bağlamda da, futbol egemen ideolojilerin üretilmesinde, iktidar ilişkilerinin yeniden üretilmesinde ve 

toplumsal rızanın sağlanmasında kullanılan bir simgeler sisteminden meydana gelmekte ve meşrulaştırıcı 

ideoloji görevi görmektedir. 

Mevcut olan iktidar kendini meşrulaştıracak bir bilgi sistemine ihtiyaç duyar ve üretir. Futbol kültürü bu 

bağlamda kullanılabilen bir araçtır. Futbol, popüler kültürün en önemli alanlarından birisidir ve kendi 

söylemini yaratmaktadır. Yarattığı bu söylem daha çok, toplumsal alan içerisinde “biz” ve “onlar” olmak 

üzere iki ayrım alanı yaratmakta ve özellikle uluslararası karşılaşmalarda milliyetçi kavramları öne çıkartan 

bir anlayış yaratmakta ve bunu pekiştirmektedir. Futbolu topluma ulaştıran iletişim araçlarının kullandığı dil 

ve söylem, içerisinde milliyetçi öğeler, stereotipler, toplumsal birlik sembolleri barındırmaktadır. Clarke’a 

göre, bu medya araçları bir yandan olayları yorumlayarak aktarırlarken diğer yandan da ideolojik değerleri 

güçlendirirler. Bu bağlamda, toplumdaki kişileri, gerçekliğin yeniden kurgulanmış haliyle karşılaştırır 

(Clarke ve Clarke, 1995: 67-87). Dünyanın her yerinde futbol kültürüne bağlı nefret söylemi, kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla geniş kitlelere yayılır. 

3. SOSYAL MEDYA KAVRAMI  

Sosyal medya kavramı çok geniş bir kavram olduğu için sosyal medya ile ilgili bir tanım yapmak, sosyal 

medyayı anlatmak kolay olmamaktadır. Bunun için sosyal medyayla ile ilgili çok fazla tanımlar 

yapılmaktadır Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu yeni medya, sosyal medya, internet, sosyal ağlar gibi 

birçok kavram türemiş ve hızlı bir şekilde gelişme göstermeye başlamıştır.  Sosyal medya kavramı çok geniş 

bir kavram olduğu için sosyal medya ile ilgili net bir tanım yapmak, sosyal medyayı anlatmak kolay 

olmamaktadır. Bunun için sosyal medyayla ile ilgili çok fazla tanımlar yapılmaktadır.  

Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla mesaj bombardımanın en üst düzeyde gerçekleştiği günümüzde, gerek 

kurumlar, gerek insanlar birtakım çalışmalara farkında olarak ya da olmayarak ilgisiz kalmaktadır. Bu 

ilgisizlik beraberinde farklı davranışları geliştirmekte, insanları yeni arayışlara, yeni iletişim ortamlarına 

yöneltmektedir (Bostancı, 2015: 46). Basitçe söylemek gerekirse sosyal medya, online olarak bir başlık 

etrafında insanların sohbet etmesi olarak tanımlanabilir. İnsanlarla online olarak yakın ilişki kurmanın ve 

uzun ya da kısa vadeli ilişkiler kurmanın binlerce yolu vardır. Sosyal medya bu yollardan biri olarak 

insanların online durumda belli konu baslıklarında kısa veya uzun süreli meşguliyet sağlayarak sohbet 

ettikleri bir alan olarak tanımlanmıştır. 

Word Christensen ve Randy Suess isimli iki arkadaş 1978 yılında arkadaşlar arasında iletişime geçmek için 

BBS isimli yazılım yapmışlar ve sosyal ağ örneği böylece ortaya konulmuştur. Bu sosyal ağ örneğinden 11 

yıl sonra İsviçre’de ilk web sitesi kurulmuş ve zamanla bu site gelişme göstermiştir. 1999 yılında Microsoft 

tarafından kurulan Messenger programıyla insanlar artık sosyal ağlarda sadece sanal isimleri ile değil kendi 

isimleriyle de yer almaya başlamışlardır. Böylece sosyal iletişim sanallıktan kurtulmuş gerçek iletişime 
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geçmiştir (Sanlav, 2014: 20-21). Sosyal medyanın kullanımı ve etkileri sadece bireysel kullanıma yönelik 

değil, diğer kurumların ve işletmelerin kullanıcılarına da yönelik olmaktadır. Sosyal medyanın insan 

hayatında önemli bir yere sahip olması, kurum ve kuruluşların sosyal medyaya olan ilgilerini arttırmaktadır. 

Kurumlar ve işletmeler için sosyal medyanın en temel kullanım nedeni insanları birbirine bağlamasıdır. 

3.1. Sosyal Medya ve Spor 

Facebook, Twitter, Instagram ve blog siteleri gibi sosyal medya araçları hayatın diğer alanlarında olduğu gibi 

spor alanında da etkilerini hissettirmektedirler. Özellikle Facebook, Twitter ve son dönemlerde yaygın olarak 

kullanılmaya başlayan Instagram’da sporcular, spor kulüpleri ve taraftarlar arasında iletişimi etkili 

kılmaktadırlar.  Spor alanında yer alan sporcular birçok bilgiyi sosyal medya araçları üzerinden paylaşır 

duruma gelmişlerdir (Çavuşoğlu, 2011: 75). Sosyal medya hesaplarının yoğun kullanımı ile sporcular, 

antrenörler, spor muhabirleri ve taraftarlar için doğrudan iletişim sağlayan bir ortam olarak kullanılmaktadır. 

Akıllı telefonlar sayesinde Instagram kullanımı her geçen gün büyüyen bir ivme ile artmaktadır.  

Sporun farklı alanlarında pek çok teknoloji tabanlı çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri örnek 

olarak spor sponsorluğu ve teknoloji desteği ile beraber Vestel A.Ş ve Türk atletizm örneğidir. Vestel bu 

projede www.vestelatletizm.com sitesi aracılığıyla atletizmle ilgili bir farkındalık oluşturmuş ve güncel 

konular, gelişmeler, atletlerle ilgili konuları sporseverlerle paylaşmıştır (Ekici ve Oyur, 2010: 96). Bu tür 

projelerle beraber internet kullanımının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile spor etkinliklerini izleme 

alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. Teknolojinin verdiği fırsatlarla taraftarlar istedikleri anda hayranı 

oldukları sporculara ulaşabilmektedirler.  

3.2. Sosyal Medya ve Taraftarlık 

Türkiye’de 1990’larda yaygınlaşmaya başlayan taraftar gruplarının, 2000’lerin ilk on yılında daha da 

yaygınlaştığı ve bu bağlamda birçok futbol kulübünün taraftar gruplarının oluştuğu görülmektedir. Bunun en 

büyük sebeplerinden biri özellikle 2000’li yıllarla beraber yaygınlaşan internet kullanımıdır. İnternet 

kullanımının yaygınlaşması ve internetin bireylerin kullanımına sunulmasıyla, bir yandan uluslararası 

gelişmelerden ve tüm futbol müsabakalarından haberdar olma durumu artmış, diğer yandan ülke içindeki 

taraftar gruplarının ve gruplara üye taraftarların ilişkilerinin gelişmesi için fan forum platformları 

oluşturulmaya başlanmıştır. 

Taraftar gruplarının ortak noktalarının yanında, aynı zamanda oluştukları mekanın (kent, semt vb.) sosyal ve 

kültürel özelliklerini yansıtan bir yapıya da sahip oldukları söylenebilir (Aydın, Hatipoğlu ve Ceyhan, 2008: 

302). Örneğin; Beşiktaş’ın taraftar grubu “Çarşı” bu semtin adını almıştır. 

1960’lı yıllardan sonra dünya çapında, hemen hemen tüm kulüplerin taraftar grupları oluşmaya başlamış ve 

zaman içerisinde bu gruplar arasındaki ilişkiler de gelişerek ortak bir taraftarlık kavrayışı oluşmaya 

başlamıştır. Taraftar kimliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden birisi, kulüp takipçilerinin bir 

diğer adıyla  “fan”ların belli bir zaman diliminde kulüp kimliğinin yanına kendi kimliklerini ortaya 

koydukları grup adlarını almalarıdır. 

Türkiye’de kulüp taraftarlarının ortaya çıkışlarına bakıldığında ilk olarak fan forumları olarak bilinen, forum 

uzantılı taraftar platformları olarak oluşturuldukları görülmektedir. Bu durum, sadece futbol fanları 

tarafından değil sanatçı veya oyuncu fanları tarafından oluşturulan forumlarda da görülmektedir. Bu 

platformlar, bir  admin tarafından “domain name” satın alınarak oluşturulan, kendi içinde kurallar taşıyan, 

yazılanları denetleyen moderator ve editörlerin olduğu, fanların diğer adıyla taraftarların mail adresleri ile 

kendilerine nick (takma kullanıcı adı) seçerek üye olabildiği, konulara ve başlıklara yorumlar yapabildiği ve 

kendi aralarında toplantılar oluşturarak gerçek hayatta da bir araya gelebildikleri web siteleridir. Bu 

bağlamda, Türkiye’ye baktığımızda, ilk önemli taraftar grubu örneğinin 1982’de kurulan Beşiktaş’ın Çarşı 

adlı grubu olduğu görülmektedir. Çarşı grubu, taraftar olarak örgütlenme ve kimliklenme sürecinin 

Türkiye’deki en önemli ilk örneklerden biri olarak sayılmaktadır. Bu bağlamda, bir grup ismi oluşturma ve 
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grup adının, sembollerinin, fikirlerinin, yorumlarının zamanla kulüp ismini bile aşarak önüne geçmesi süreci 

kısa ve basit bir süreç değildir. Çarşı grubundan sonra kurulan, Fenerbahçe’nin en bilinen fan forumlarından 

biri olan “forum.Antu.com” 1997 yılında kurulmuş, 2011 yılında dağılmış ve yerine fanlar tarafından 

“forum.12Numara.org” taraftar grubu kurulmuştur. Bir diğer büyük Fenerbahçe taraftar grubu olan 

“Fenerist” adlı grup ise sonradan “12 Numara” taraftar grubu ile birleşmiştir. Fenerbahçe’nin yine en çok 

bilinen bir diğer taraftar grubu ise “Genç Fenerbahçeliler’’dir. Galatasaray fanları tarafından kurulan ve 

maçlarda yaptıkları koreografilerle tanınan, Türkiye’nin tüm il, ilçelerinde ve yurt dışında birçok bölgede 

yetkili temsilcileri olan “forum.ultraslan.com” taraftar grubu 2001 yılında kurulmuştur (ultraslan.com). 

Galatasaray’ın bir diğer taraftar grubu oluşumlarından biri ise sol görüşlü fanlardan oluşan “Tekyumruk” 

isimli grubudur.  

Kurulduğu yıllarda ve sonrasında yüksek sayıda üyesi olan forumlara, daha sonra internetin gelişimi ve 2004 

yılında Facebook, 2006 yılında Twitter ve 2010 yılında da Instagram platformlarının ortaya çıkışıyla 

forumlara ilgi azalmış, üye sayısı artışı durmuş hatta bazı forumlar yeni üye alımı yapmamaya başlamıştır. 

Bu bağlamda, taraftarlık kimliği ve kültürü Facebook, Twitter ve Instagram üzerine taşınmış ve oradan 

devam etmiştir. Bu durumda, taraftar gruplarına ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının, taraftar 

forumlarının birer uzantıları olduğunu söylemek mümkündür. 

3.3. Sosyal Medya Ağlarından Instagram ile İlgili Genel Kavramlar  

Yaratıcılarının, eskiden kullanılan Polaroid kameraların kendilerini İngilizce’de ‘anında’ anlamına gelen 

‘instant’ kelime ile konumlandırmaları ve yine eski dönemlerde haberleşebilmenin temel yöntemi olan 

telgrafın İngilizcesi olan ‘telegram’ kelimelerinin birleşiminden yola çıkarak adını verilmiş oldukları 

Instagram (Kupferberg, 2014), bireylerin yaşadıkları anın resmini ya da videosunu çekerek bu imajları bir 

takım filtreler aracılığı manipüle edip, efektler ekleyip çözünürlükleri ile oynayarak takipçileri ile anında 

paylaşabildikleri ve kullanıma sunulduğu 2010 yılının Ekim ayından günümüze en dikkat çeken mobil 

paylaşım uygulamasıdır. 2012 yılının Nisan ayında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır. 

Kullanıma sunulduğu ilk yıl yalnızca fotoğraf paylaşımına izin veren platform daha sonra video paylaşımını 

da açmış ve bu özellik açıklandıktan 24 saat içinde Dünya çapında 5 milyon video yüklenmiştir (Kupferberg, 

2014, aktaran: Sabuncuoğlu ve Gülay, 2016: 28).  

İsim, yaş, profil resmi girişi yapıldıktan sonra üye olunan Instagram, kullanıcılarına günümüzde resim/video 

paylaşımı, paylaştıkları imaja başlık ekleyebilme, yer bildirimi yapabilme, takip ettikleri hesapların 

(arkadaşlar gibi birincil ve ünlüler gibi ikincil çevre, markalar vb.) paylaşımlarını, takip ettikleri hesapların 

beğendiklerini ve en popüler Instagram hesaplarını görebilme, takip edilen hesapların paylaşımlarına yorum 

yapma, hashtag’ler kullanabilme ya da bunlara bakabilme ve diğer bireyleri de başka hesapların 

paylaşımlarının altına etiketleyerek onları paylaşımdan haberdar etme seçenekleri sunmaktadır.  

Ayrıca Instagram, Facebook ve Twitter ile senkronize paylaşım yapmaya da olanak tanımakta ve kullanıcılar 

isterler ise Instagram’da paylaştıkları imajlar senkronize olarak Twitter ve Facebook hesaplarında da yer 

almaktadır (Al-Ali, 2014: 2; McCune, 2011: 31–33). Tüm bunlara ek olarak öz çekim (selfie) paylaşımında 

tüm platformlardan önde olan Instagram bu akımın başlamasında büyük role sahip olmuş ve 2014 yılının 

Haziran ayına kadar platformda toplamda 439 milyon öz çekim resmi paylaşılmıştır. Bu bağlamda Instagram 

tüm jenerasyonun yeniden tanımlanmasına sebep olmuştur (Wendt, Brooke 2014. aktaran: Sabuncuoğlu ve 

Gülay, 2016: 48). 

Eylül 2015 verilerine göre; 400 milyon kullanıcıya sahip Instagram’da günde 80 milyon fotoğraf ve video 

paylaşılmaktadır (Instagram, 2015a). 2014 yılının son ayında 300 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram’ın 

2016 yılı itibariyle de 400 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 

Instagram’ın bu kadar popüler bir platform haline gelmesinin ardında yatan bazı kullanıcı motivasyonları 

bulunmaktadır. McCune’ye göre bunlar; (2011: 59-60); paylaşma motivasyonu, her anı belgeleme isteği 
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olarak kabul edilecek dökümantasyon motivasyonu, diğerlerinin yaşamlarına bakma ve onların gözünden 

hayatı görme olarak tanımlanan görme motivasyonu, paylaşım sonrası diğerlerinden alınan tepkiler ve bu 

bağlamda bir nevi seyirci kitlesini tanımlayan topluluk motivasyonu, paylaşılan imajlardaki görseller ve bu 

paylaşımların filtreler aracılığı ile manipülasyonu sonucu ortaya çıkan içeriği paylaşmadaki sanatsal 

motivasyon ve platformu kullanırken yaşanan rahatlama, zihni boşaltma anlamına gelen terapi 

motivasyonudur. 

Pew Araştırma Merkezi tarafından, 2012 yılının sonunda gerçekleştirilen Internet & Amerikan Yaşam 

Projesi’nin sonuçlarına bakıldığında ise, Amerika’daki internet kullanıcıları tarafından Instagram’ın yüzde 

13 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma, kullanıcıların profilini ise çoğunlukla 18-29 yaş arası, 

Afroamerikan ya da Latin kökenli, kadın ve kırsal kesimde yaşayan kişiler olarak belirlemiştir (Duggan, 

Brenner, 2013: 2). Özutku, Küçükyılmaz, Çopur, Sığın, İlter ve Arı “Sosyal Medyanın ABC’si adlı 

kitaplarında Instagram’ın önemli noktalarını şöyle açıklamışlardır (2014: 138-140): 

 Instagram bir paylaşım programıdır; dolayısıyla iyi fotoğraf çekmek ve bunları düzenlemek 

önemlidir. Düzenleme yapılırken Instagram’ın kendi fotoğrafları kullanılabileceği gibi dışarıdan başka 

programlar da kullanılabilir. 

 Günde 5 fotoğraftan fazla fotoğraf paylaşılmamalıdır. Günde bir fotoğraf paylaşmak yeterli olacaktır.  

 Instagram her hafta sonu belirlediği bir konu üzerine etkinlik düzenlemektedir. Daha çok insana 

ulaşıp onları bir araya getirmeyi amaçlayan bu etkinlikler, Instagram’ı sanal bir buluşma platformu haline 

getirmektedir.  

 Daha fazla insana ulaşmanın bir diğer yolu ise “hashtag” kullanmaktır. Popüler hashtag’ler her 

zaman ilgi çekmektedir. #love, #instagood, #tweegram, #photooftheday, #instamood, #iphonesia, #me, 

#cute, #summer ve #tbt bu hashtaglerden bazılarıdır. 

 Çekilen fotoğraflar sadece Instagram’da paylaşılmamalı diğer popüler ağlarda da paylaşılmalıdır. 

Böylece paylaşılan fotoğraflar daha çok kişiye ulaşabilecektir. 

 Instagram’ı daha etkin kullanabilmek için fotoğraf paylaşımının yapılmasının yanında takip edilen 

kişilerin paylaşımlarının beğenilmesi ve onlara yorum yapılması da önemlidir. 

 Instagram’da günün en fazla beğeni alan fotoğraflarını görmek mümkündür. Bu fotoğraflardan ilham 

almak, daha etkili fotoğraflar çekmek adına önemlidir. 

 Takip edilecek kişiler konusunda cimri davranmamak gereklidir. İlgi ve vakit durumuna göre çok 

fazla sayıda kişi takip edilerek (500-1000) ve yorum yazılarak karşılıklı etkileşim sağlanabilir. 

 Sosyal medya araçları arasında en ‘uluslararası’ olanı Instagram’dır. Sonuçta fotoğrafın dili 

evrenseldir. 

 Instagram hesabında süreklilik sağlamak önemlidir.  

 Çalınmış veya internetten alınmış bir fotoğraf paylaşmak doğru değildir. Kullanmak gerekiyorsa 

kaynak belirtilerek kullanılmalıdır. 

 Kurumlar Instagram hesabı açıyor ise ne paylaşacaklarını iyi planlamalıdırlar. Özgün ve farklı 

fotoğraflar ilgiyi artıracaktır. 

 

3.4. Instagram ve Spor 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile iletişim kurmak kolaylaşmış ve bu iletişim kurma sekli spor 

tribünlerini de etkilemiştir. Taraftarın diğer tribünlerden ve kendi tribünlerinden haberdar olması, 
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organizasyonlara etkin katılım sağlanması boyutunda internetin yaygın kullanıldığı görülmektedir 

(Hatipoğlu ve Aydın, 2007: 270). Günümüz teknolojilerinin kullanımı ile spor endüstrisi kapılarını 

yeniliklere açmış durumdadır. Bilim ve teknoloji geliştikçe spor gelişecektir. Günümüz sporcu ve taraftar 

beklentileri teknoloji ile sporun iç içe geçmesine yol açmaktadır (Devecioğlu ve Altıngül, 2011). 

Instagram, spor ile ilgili birçok kişi ve kuruluşu bir araya getirmiş durumdadır. Spor ürünleri üreten isletmeler 

iletişim ve reklam kampanyaları boyutunda sosyal medya araçları yolu ile kampanyalar yürütmektedir. Tüm 

Dünya’da kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden Instagram günümüzde markalar için tüketicilere 

ulaşmada önemli ve her geçen gün daha fazla tercih edilen bir reklam ortamı haline gelmiştir. 

Teknoloji ile meydana gelen değişimler sonucu, spor dünyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sporcuların 

artık taraftarlar ile iletişim kurmada sadece gazete gibi geleneksel medya araçlarını yeterli görmedikleri ve 

diğer teknoloji tabanlı araçları daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Sosyal ağlar gerek sporculara gerek 

kulüplere hedef kitleleri ile doğrudan iletişime geçme fırsatı sunmaktadır (Shockey, 2010, aktaran: 

Çavuşoğlu, Öztürk ve Kara, 2011). Taraftarların büyük bir çoğunluğu spor kulüplerinin Instagram 

uygulamalarına büyük ilgi göstererek bu alanı daha önemli hale getirmişlerdir. Sosyal medya araçlarından 

Instagram özelinde bazı spor kulübü taraftarlarının Instagram takipçi sayılarını şu şekilde belirtilmiştir (Tablo 

1). 

Tablo 1: Spor kulüpleri Instagram takipçi sayıları (Nisan 2016 verilerine göre takipçi sayıları) 

Spor Kulüpleri Instagram Adresleri Instagram Takipçi 

Sayıları 

FC Barcelona www.instagram.com/fcbarcelon/ 31.700.000 

Real Madrid www.instagram.com/realmadrid/ 29.300.000 

Manchester United www.instagram.com/manchesterunited/ 10.300.000 

FC Chelsea www.instagram.com/chelseafc/ 6.200.000 

FC Liverpool www.instagram.com/liverpoolfc/ 2.700.000 

Galatasaray www.instagram.com/galatasaray/ 2.500.000 

Fenerbahçe www.instagram.com/fenerbahce/ 1.900.000 

Beşiktaş www.instagram.com/besiktas/ 787.000 

Trabzonspor www.instagram.com/trabzonspor/ 103.000 

Yeni teknolojiler, sosyal medyadaki taraftar sayılarını çoğaltarak daha önce olmayan bir taraftar grubunun 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu anlamda yeni teknolojiler sporu geniş ölçüde etkilemektedir (Rein ve 

Kotler, 2006). Sosyal medyanın ve sosyal medya araçlarından biri olan Instagram günümüzde kulüplerin 

taraftar kitlesini büyütmedeki etkisi ilgi çekici boyuttadır. Taraftarlar kulüplerin sosyal medya 

uygulamalarından anlık ve doğru bilgi almak istemektedir. Maç günü takımın kadrosunu bilmek, takımın 

özel fotoğraflarını görmek ve kısacası kendisini sosyal medya yolu ile takımın içinde hissetmek taraftarın 

istediği uygulamadır. 

Araştırma 
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Bu araştırmada; söylem analizi yöntemiyle nefret söyleminin araştırılması iki boyutta gerçekleşmiştir. Bu 

boyutlar: 

1. Grupların kendileri tarafından paylaşılan haberlerin içeriği açısından 

2. Paylaşılan bu güncellemelere kullanıcılar tarafından yapılan yorumların içeriği açısından. 

Birinci boyut olan taraftar gruplarının, ele alınan maç tarihlerinin yapıldığı gün Instagram’da paylaştıkları 

içerikler, oluşturulan tabloda “Gönderilerin İçeriği” başlığında ele alınmış ve “Tematik Yapı” başlığı 

içerisinde hangi nefret söylemi kategorisine dahil olduğu incelenmiştir. Kullanıcı yorumları ise ikinci boyutta 

incelenmiştir. Bu iki boyutta Instagram ağında yer alan yorumlar 4 kategoriye ayrılarak incelenmiştir: 

1. Olumlu: Futbolun barış, kardeşlik, centilmenlik gibi olumlu yönlerini içeren ifadeler bu gruba alınmış ve 

dahil edilmiştir. 

2. Olumsuz: Anlamca ve yapıca olumsuzluk içeren ancak nefret söylemi kategorisine girmeyen ifadeler bu 

gruba dahil edilmiştir. 

3. Nötr: Anlamca olumluluk, olumsuzluk ya da nefret söylemi içermeyen, genellikle duyuru veya haber 

şeklindeki metin/ifade/paylaşımlar bu gruba dahil edilmiştir. 

4. Nefret söylemi kapsamına girenler: Nefret Söylemi kategorisine hakaret, aşırı milliyetçilik, ırkçılık gibi 

nefret söyleminin temelini oluşturan ifadeler bu gruba dahil edilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Teun van Dijk’in tanımına göre söylem; konuşmaya dayalı etkileşim, imgeler, yazılı metin, işaretler, 

tipografi ve anlamlandırmanın diğer semiyotik ya da multimedya boyutlarını içeren bir iletişim etkinliğidir 

ve ideolojilerin yeniden üretimini sağlamakta oldukça önemlidir. Bireyin davranışlarını denetlemek, 

söylemlerini de denetlemekten geçmektedir. Bu bağlamda, toplumsal denetimin ve iktidarı kontrol etmenin 

sağlanması için söylemin denetlenmesi ya da doğrudan üretilmesi gerekmektedir  (Meyer, 2001: 20, aktaran: 

Apsar, 2014: 75). van Dijk’in yaklaşımına göre; söylem yalnızca metin olarak değerlendirilemez, bağlam 

kapsamında değerlendirilmedir. Çünkü söylem bir bağlam içinde anlam kazanmaktadır. Dijk’e göre bağlam; 

“İnsanların, bir şeyin toplumdaki yerine atıfta bulunmaları ile oluşan bir olgu”dur. Diğer bir deyişle ifade 

edilirse, bağlam bireylerin zihninde oluşturulan öznel yorumlama pratiğidir. Bu yorumlamada sadece metni 

meydana getiren sözcüklere değil, aynı zamanda küresel anlama da dikkat edilmesi gerekmektedir (van Dijk, 

2010: 14, aktaran: Apsar, 2014). 

Bu araştırmada, van Dijk söylem analizi ışığında; kulüp taraftarları kaynaklı sosyal ağ profillerinde nefret 

söylemi çözümlemesi yapılırken, çıkış noktası kullanıcı diğer adıyla taraftar yorumları olmuştur. Taraftar 

gruplarına ait profiller tarafından paylaşılan haber metinlerinin amacının haber akışından daha çok o kulübün 

taraftarlarının bir araya gelmesinin kullanıcıların yorumlarıyla sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, kurumsal medya hesaplarının ağlarından farklı olarak, taraftarlık ve/veya fanatizm etrafında 

şekillenmektedirler. Bu sebeple, kulüplere ait bu fan profillerinde “tarafsız olma” gibi bir durum söz konusu 

olmamaktadır. Bu durumda, yazılan içerikler “biz” ve “diğerleri” ikiliği üzerinden konumlanmakta, 

taraftarlık bağlamında oluşturulan grup kimliği aynı zamanda içeri ve dışarıyı da tanımlamayan sembolik 

sınırlar belirlemektedir. Bu gruplar tarafından yaygın bir şekilde paylaşılan konu içerikleri incelendiğinde 

ağırlıklı olarak; desteklenen takıma ait yeni transfer durumları, rakip takımla ilgili haberler, oynanacak 

maçlar için organizasyon yapımları ve/veya bir önceki maça ait analizler gibi konuları kapsadığı görülmüştür. 

Paylaşılan bu içeriklerle, taraftar olma durumu üzerinden dil ve söylem yoluyla grup kimliği yeniden 

üretilmektedir. Bu bağlamda, Instagram platformunda kullanılan söylemlerin içerikleri ve kullanım 

şekillerinin incelenmesi gerekmektedir. 

van Dijk’ın söylem analizi modeli Ömer Özer tarafından makro-mikro yapı bağlamında aşağıdaki şekilde 

tablo haline getirilmiştir (Özer, 2009: 92). 
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Tablo 2: van Dijk Söylem Analizi Modeli 

 

Bu modelin araştırma kapsamında ele aldığımız Instagram ağına uygun başlıkları ve tablolaştırılması ise şu 

şekilde yapılmıştır: 

Tablo 2.1. Instagram Söylem Analizi 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

a. Taraftar Grubu sayfasının adı 

b. Taraftar Grubu tanımı 

c. Taraftar Grubu profil ve kapak görseli (fotoğraf) 

2. Şematik Yapı 

a. Durum Tanımı 

1. Gönderinin Anlatım Dili 

a. Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

b. Kullanıcılar 

2. Ardalan Bilgisi 

3. Bağlam Bilgisi 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme 
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a. Cümle yapılarının aktif ya da olması 

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 

2. Bölgesel Uyum 

(nedensel ilişki, işlevsel ilişki, referensal ilişki) 

3. Kelime Seçimleri 

(metafor, yan anlam, düz anlam, düz değişmece vb.) 

4. Retorik 

a. Görseller (taraftar grubu tarafından paylaşılan fotoğraf ve resimler) 

b. İnandırıcı / kanıtlayıcı bilgiler 

Araştırma Kapsamı 

Araştırmada, Spor Toto Süper Lig Fikstürü 2015-2016 sezonunun, üç büyük takımın yaptığı maçların yer 

aldığı dönem olan 2. devre ele alınmıştır. Araştırma süresi 1 ayla sınırlıdır. Bu 1 ay süresince, araştırmaya 4 

haftada oynanan maçlar dahil edilmiştir. Bu bir ay süresince takip edilerek analiz edilen lig maçları şu 

şekildedir: 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Sosyal ağlar/platformlar güncel ve sık sık haber ve içerik paylaşılmaya Süper Lig/2. Devre/23. Hafta 

(Şubat ayının 4. haftası):GS-Gaziantep/FB-BJK karşılaşmaları 

 Süper Lig/2. Devre/22. Hafta (Şubat ayının 3. haftası): FB-Bursaspor/GS-TS  

 Süper Lig/2. Devre/21. Hafta (Şubat ayının 2. haftası): FB-Kasımpaşa/GS-Mersin  

 Süper Lig/2. Devre/20. Hafta (Şubat ayının 1. haftası): FB-Antalyaspor/GS-TorkuKonya  

devam edilen platformlar olduğundan dolayı, araştırma kapsamında Instagram’da yazılan gönderiler (çift 

yönlü olarak hem grupların yazdığı hem de grupların yazdıklarına yapılan yorumlar) ve hashtagler ele 

alınmıştır. Karşılaşma detayları, sonuçları ve puan durumları Türkiye Futbol Federasyonu web sitesinden 

alınmıştır (tff.org):  

Taraftar Gruplarının Instagram Çözümlemesi 

Bu bölümde, futbol kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ait en büyük taraftar oluşumlarının 

Instagram sayfaları incelenmiştir. Bu sayfaların adreslerine taraftar gruplarının resmi web siteleri olan; 

http://www.gencfb.org/ ve www.ultraslan.com/ adreslerinden verilen bağlantılarla ulaşılmıştır 

 

 

 

 

 

Grup 1: Galatasaray Taraftar Grubu Ultraslan 

 

http://www.gencfb.org/
http://www.ultraslan.com/
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Şekil 1: UltrAslan Grubu Instagram Sayfası Screenshot 

Tablo 3: Ultraslan Taraftar Grubu Instagram Sayfası Künyesi 

1.Taraftar Grubunun Adı ultraslan 

2.Taraftar Grubunun İnternet 

Adresi 

https://www.instagram.com/ultraslan/ 

3.Instagram’da İlk Gönderi 

Paylaşım Tarihi  

30 Mart 2013  

4.Topluluk / Grup Hakkında ultrAslan Resmi Instagram Hesabı (Official Instagram 

Account of ultrAslan) http://twitter.com/ultrAslan 

http://facebook.com/ultrAslanfanpageultrAslan.com 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Ultraslan grubu, Galatasaray’ın en eski ve en bilinen taraftar gruplarından biridir ve adını “Ultras” adı verilen 

ve ilk olarak İtalya’da kullanılan, taraftar grubu anlamına gelen “Ultras” ile Galatasaray’ın simgesi olan aslan 

karakterinin birleşiminden almaktadır. Bu bağlamda, grup isminde nefret söylemi içeren herhangi bir kelime 

mevcut değildir. Ultraslan grubu 2013 yılından bu yana (Instagram kurulduktan 3 sene sonra) aktif 

paylaşımlarla Instagram’da yer almaktadır. 

Profil fotoğrafında yer alan görselde kırmızı fon üzerine, UA yazılı ultraslan logosunun yer aldığı 

görülmektedir. Profil açıklamasında, ultrAslan Resmi Instagram Hesabı (Official Instagram Account of 

ultrAslan) resmi sayfası yazmakta ve insanların daha kolay ulaşabilmesi için grubun, Twitter, Facebook ve 

ultrAslan.com sayfaları da eklenmiştir. 

1.Şematik Yapı 

http://ultraslan.com/
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Gönderilerin Anlatım Dili 

Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

Gönderilerdeki metinler arasında basit kurallı sıralı cümlelerin yer aldığı ve emir kipi içeren cümlelerin 

kullanıldığı görülmüştür. Örnek: Omuz omuza savaşın, Kazanacaksınız! Üstünüzdeki forma güç verir size. 

Hakkını verin sadece! Gönderiler slogan tarzında ve kafiyeli bir anlatıma sahiptir. Gönderilerde kişilere ve 

kuruluşlara yönelik yer yer kaba, sert ve kışkırtıcı sözcüklerin kullanıldığı ve hedef gösterildiği de 

saptanmıştır. 

Gaziantepspor maçı öncesinde maç ile ilgili 3 adet görsel paylaşılmıştır. İlk paylaşılan gönderi de, 

futbolcuların yer aldığı bir fotoğraf kullanılarak ilk 11’de yer alacak isimler verilmiş, İkinci gönderi de, 

“Yıllardır Seninle Geldik Her yere Konya'ya, GAZİANTEP'E... !” metniyle taraftarların olduğu bir fotoğraf 

tercih bir fotoğraf paylaşılmıştır. Bu bağlamda Galatasaray taraftarı “biz” olma kavramını kendisinin 

muhteşem oluşu üzerine kurgulamıştır. Son gönderi de ise maç sonuçlarının yer aldığı bir görsel 

kullanılmıştır. 

Trabzonspor derbisi öncesinde maç ile ilgili dört görsel paylaşılmıştır. “WESLEY SNEIJDER !” metni ile 

futbolcunun taraftarı selamladığı fotoğrafı paylaşılmıştır. Gönderi nefret söylemi içermemektedir. Grup 

tarafından aynı gün maç esnasında paylaşılan diğer bir iletiler ise maçın oynanacağı saat, tarih bilgileri, ilk 

11’de yer alacak futbolcuların isimleri ve maç sonucudur. 

Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçta Ultraslan Instagram hesabında “BUGÜN GÜNLERDEN 

GALATASARAY!” metnini Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı bir görsel ile paylaşmıştır. İçerik, nefret 

söylemi içermediğinden Nötr kategorisine dâhil edilmiştir. Bu gönderi dışında; maçta yer alacak ilk 11, maç 

sonucu ve Mersin Tribününde yer alan taraftar fotoğrafı ile toplam da dört tane görsel paylaşılmıştır.  

Konyaspor maçı öncesinde ise Bugün Günlerden Galatasaray hastag’i ile taraftarların olduğu bir fotoğraf 

paylaşılmış ve diğer maçlarda olduğu gibi maç saati, ilk 11’de oynayacak isimler ve maç sonucu 

paylaşılmıştır. Bu bağlamda hiçbir gönderide nefret içerikli söyleme rastlanmamıştır.  

Kullanıcı Yorumları Açısından 

Maç günlerinde paylaşılan bu gönderilere Instagram üyesi kişiler tarafından yapılan yorumların sayısı ve 

kategorileri ise şu şekildedir: 

Tablo 3.1: Gaziantep-Galatasaray Maçı Gönderileri (28 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

86 76 88 80 

Gönderinin toplam beğeni sayısı 18.003’dür. Toplam yorum sayısı ise 330’dur (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

 

Tablo 3. 2: Galatasaray-Trabzonspor Maçı Gönderileri: (21 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

41 50 76 30 

Gönderilerin toplam beğeni sayısı 27.024’tür. Toplam yorum sayısı ise 197’dir (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 
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Tablo 3. 3: Galatasaray–Mersin İdman Yurdu Maçı Gönderileri (13 Şubat 2016) (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

97 85 73 71 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 25.439’dur. Toplam yorum sayısı ise 326’dır. 

Tablo 3.4: Galatasaray-Konyaspor Maçı Gönderileri (6 Şubat 2015) (4 Gönderinin toplam verilerini 

içermektedir.) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

77 66 82 70 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 28.525’dir. Toplam yorum sayısı ise 295’tir. 

Gaziantepspor maçı öncesi paylaşılan, İlk 11’de yer alacak isimlerin olduğu gönderinin altına Galatasaray 

yönetimi adına olumsuz içerikli paylaşımların yapıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle Galatasaray Teknik 

Direktörü Mustafa Denizli için yapılan “İstifa” yorumları dikkat çekmektedir.  

 

  Şekil 2: Ultraslan Instagram Sayfası Yorumları 

28 Şubat 2016 Gaziantep maçında Galatasaray’ın ilk 11’inde oynayacak futbolcuların isimlerinin yazılı 

olduğu metinli paylaşımın altına diğer kullanıcılar tarafından yazılan yorumlardan örnekleri içermektedir. 

Trabzon derbisi öncesinde yapılan gönderilerde; “Allahım utandırmasın inşallah”,  “Hep destek tam destek” 

şeklinde Olumlu kategoriye dahil edilebilecek yorumlar yazıldığı görülmüştür. Maç sonucunun (2–1) 

Galatasaray’ın galibiyeti ile paylaşıldığı gönderiler sonrasında ise; Nefret içerikli söylemler olarak 

“GALATASARAY ….. !” yazılı söylemlere benzer yorumların paylaşıldığı görülmüştür. Bu maç 

sonucunda, daha çok karşı takım yerine Galatasaray’ın futbolcularına, yönetime ve hakeme yapılan; “Ne 

zaman bu Denizliden kurtulacağız adam 3 kupalı takımı ne hale getirdi”, “Ulan bu Denizliyi getirenin de onu 

bu kulüpte tutanın da bu yönetimin de ben ne deyim, hemen hepsi istifa” gibi olumsuz yorumlar dikkat 

çekmektedir. 
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Şekil 3: Ultraslan Instagram Sayfası Yorumları 

21 Şubat 2016 Galatasaray-Trabzonspor maçında yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir. 

Galatasaray-Mersin İdman Yurdu maçı öncesinde paylaşılan “BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY!”, 

gönderisinde gelen yorumlardan çoğunun olumlu olması, grup tarafından yazılan bu metinlerin hakaret ve 

küfür içermiyor olmasıyla ilgilidir. Bu gönderinin beğeni sayısı da yüksektir. Bu bağlamda, bireylerin kendi 

profillerinde paylaştıkları içeriklerin küfürlü olmamasına dikkat ettikleri sonucu çıkarılabilir. Bu bağlamda, 

bu gönderide nefret içeren yorum sayısı oldukça düşüktür. Koreografiyi beğendiğini ve emeği geçenlere 

teşekkür ettiğini yazan olumlu kullanıcı sayısının da bir hayli yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda, grup 

tarafından sayfada paylaşılan içerikler ne kadar olumlu, nötr ya da hakaret içermeyen bir şekilde 

paylaşılıyorsa o kadar olumlu geri dönüş aldığını söylemek mümkündür. Nefret içeren söylemler ise elbette 

bu gönderide de yer almaktadır ancak diğer gönderilere oranla çok daha düşük seviyededir.  

Konyaspor maçı için yapılan gönderilerde yönetim ve futbolcular üzerine yorumlar yapılmış. Genel olarak 

nötr sayılabilecek ya da olumsuz olarak nitelendirilecek yorumlar yapılmıştır. 

Grup sayfasındaki tüm gönderiler incelendiğinde, grubun ilk gönderide bulunduğu tarih referans alınarak (30 

Mart 2013)  günümüze kadar ki gelen süreçte, diğer takımlar için yapılan hakaret, küçümseyici, saldırı içeren 

vb. ifadelerin her geçen gün daha da azaldığı gözlemlenmiştir. Sayfanın çok sık güncellendiği; özel günler, 

bayramlar, doğum günü ve taziye mesajları, sosyal sorumluluk projeleri, terör saldırılarına karşı lanet içerikli 

mesajlar, haber ve duyuru tarzı içeriklerin paylaşıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, sayfanın etkileşimi çok 

fazladır.  

Ardalan Bilgisi 

Gönderilerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray’ın “ezeli rakipleri” olarak yansıtılmaktadır. Bu 

durum da, geçmişten beridir bu üç büyük futbol takımı taraftarları arasında süregelen bir rekabet kavramının 

varlığını bildirmektedir. Bu bağlamda, taraftarlar destekledikleri takımı yüceltirken rakip takımı ise 

aşağılama yoluyla ötekileştirmektedirler. 

Bağlam Bilgisi 

Gönderilerde paylaşılan videolarla ve kullanılan dil ile Fenerbahçe takımı aşağılanmıştır. Rekabet ve nefret 

söylemi bağlamında, rakip takımların birbirlerini aşağılamak için en çok kullanıldıkları yöntem cinsiyet 
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temelli nefret söylemi kapsamında kadın ve eşcinsel etiketidir. Bu bağlamda kendilerini “biz” olarak 

konumlandırılan taraftarlar, heteroseksüel ve erkeklerdir. 

Paylaşılan “Ağlama!” adlı gönderide, “ezeli rakip” takımını aşağılama aracı olarak, eşcinsellik etiketi 

kullanılarak homofobi üretilmektedir. Ek olarak, “ağlamak” toplumda kadınlara özgü bir eylem olarak 

nitelendirilmektedir. Diğer gönderilerde ise Aziz Yıldırım “baş şikeci” olarak nitelendirilmiştir. Türk Dil 

Kurumu’na göre şike, “Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar 

karşılığı varılan anlaşma, bir çıkar karşılığı aldatma” olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr). Bu bağlamda, 

gönderilerde Aziz Yıldırım takımını aldatan kişi olarak konumlanmıştır. Sonuç olarak, incelenen 

gönderilerin bağlamını nefret oluşturmaktadır. Nefret bağlamında, rakip takım ve taraftarlarına toplumsal 

normlar tarafından normal kabul edilmeyen eşcinsel olma, kadın gibi olma (azınlık) kavramları yüklenerek, 

nefret söyleminin yeniden üretimiyle meşruiyet kazanmasına yol açtığı görülmüştür. 

B. Mikro Yapı 

Sentaktik Çözümleme 

Gönderilen metinler incelediğinde çatı bakımından aktif ve etkin bir yapıya sahip oldukları görülmüştür. 

Gönderilerin içerisinde uzun ve karmaşık cümleler yoktur. Gönderilerde, kısa basit ve tekrarlı kelimeler 

bulunmaktadır. Gönderiler yabancı sözcük içermemekte ve anlaşılması kolay cümlelerden oluşmaktadır. 

Bölgesel Uyum 

Gönderiler arasında nedensel ilişkinin kurulduğu söylenebilmektedir. 

Kelime Seçimleri 

Gönderilerde cümleler kısa ve slogan tarzı kelimelerden oluşmaktadır. Seçilen kelimeler ile yöneticilere, 

oyunculara ve taraftarlara yönelik öfke ve nefret anlatılmaktadır. 

Retorik 

Retorik unsurlar ele alındığında gönderilerde herhangi bir referans ya da istatistikî bilgi görülmemektedir. 

Ancak inanırlığı artırmak için metinlerin video ve görüntüler ile birlikte paylaşıldığı görülmüştür. Ek olarak, 

diğer gönderilerde de Galatasaray Spor kulübünü simgeleyen logolu görseller kullanıldığı görülmüştür. 

Grup 2: Fenerbahçe Taraftar Grubu Genç Fenerbahçeliler 

 

 

Şekil 6: Genç Fenerbahçeliler Grubu Instagram Sayfası Screenshot 

Tablo 4: Genç Fenerbahçeliler Grubu Instagram Sayfası Künyesi 
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1.Taraftar Grubunun Adı: Genç Fenerbahçeliler 

2. İnternet Adresi https://www.instagram.com/gencfenerbahceliler/ 

3.Instagram’da İlk Gönderi  29 Aralık 2012 

4.Topluluk / Grup Hakkında Genç Fenerbahçeliler 

#GençFenerbahçelilertaraftar grubu resmi instagram 

hesabı - twitter.com/gencfborg - 

facebook.com/gencfb www.gencfb.org 

 

A. Makro Yapı 

1.Tematik Yapı 

Genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin tribün grubudur. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Okul 

Açık tribününün üst bloklarında daha çok D, E, F, G bloklarında konuşlanırlar. Resmi adı Genç 

Fenerbahçeliler Derneği'dir (tr.wikipedia.org). 

GFB 10 alt gruba ayrılır. Bunlar 1907 Gençlik (2000 yılında kurulup 2001 yılında GFB'ye katılmıştır), GFB 

Europe, Lise GFB (Lise öğrencileri tarafından 2002 yılında kurulmuştur), Cruel Boys, Uni GFB (Üniversite 

öğrencileri tarafından 2001 yılında kurulmuştur), GFB’s Angels (Bayan Fenerbahçeliler grubu), Devils of 

GFB (2004 yılında kurulmuştur), Until The Grave (mezara kadar) (2009 yılında kurulmuştur) ve Boğaz 

Hooligans (2010 yılında kurulmuştur), 1907 Ultras (2014 yılında kurulmuştur) (web.archive.org).  

Grubun açıklamasındaki, Unutanın adı kahpe olsun Sefa Reis!  #GençFenerbahçeliler taraftar grubu resmi 

instagram hesabı, twitter.com/gencfborg, facebook.com/gencfb,  www.gencfb.org bilgileri yer almaktadır.  

Sefa Kalya, Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler grubunun lideridir. Sarı lacivertli 

taraftarlar arasında "Sefa Reis" olarak anılmaktadır. Sefa Kalya'nın,  13 Nisan 2016 tarihinde kalp krizi 

nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, grup açıklamasında ‘Unutanın adı kahpe olsun Sefa Reis!’ 

yazmaktadır (haberturk.com).  

Grup profil görselinde de yakın zamanda hayatını kaybeden, Genç Fenerbahçeliler grubunun tribün lideri 

Sefa Kalyanın, siyah beyaz fotoğrafı bulunmaktadır. 

2. Şematik Yapı 

Gönderilerin Anlatım Dili 

Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

Gönderilerdeki metinler arasında basit kurallı cümlelerin kullanıldığı gözlenmiştir. Gönderiler slogan 

tarzında ve “asi ruh” a uygun olarak meydan okuyan bir anlatıma sahiptir. Gönderilerde kişilere ve rakip 

takımlara yönelik kaba, öfkeli, sert, kışkırtıcı ve küçümseyici sözcükler kullanıldığı ve hedef gösterildikleri 

saptanmıştır. 

Gönderiler, maç tarihlerini, maç sonuçlarını ve maçın oynanacağı stadı haber vermek için bir görsel üzerinde 

(Futbolcuların, grup logosunun yer aldığı görseller) yazılı olarak belirtilmektedir. 

29 Şubat 2016 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Süper Liginin 23. Haftası için Şükrü Saraçoğlu 

Stadı’nda oynanan derbide kazanan 2-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştur. Maç öncesi paylaşılan gönderilerde; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
http://www.haberler.com/sefa-kalya/
http://www.haberler.com/sefa-kalya/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu_Stadyumu
https://www.instagram.com/explore/tags/gen%C3%A7fenerbah%C3%A7eliler/
http://www.gencfb.org/
https://www.instagram.com/explore/tags/gen%C3%A7fenerbah%C3%A7eliler/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
http://www.haberler.com/fenerbahce/
http://www.gencfb.org/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_(futbol_tak%C4%B1m%C4%B1)
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“İnleyen nağmeler ruhumu sardı’’, “Karanlık Dünyanızı Aydınlatacağız Bugün!, Koy Yüreğini, Göster 

Öfkeni!’’ metinleri yer almıştır.  

“İnleyen nağmeler ruhumu sardı” Beşiktaş taraftarlarına söylenen kalıplaşmış bir tezahürattır. Bu slogan 

bestelenmiş bir şekilde, Beşiktaş maçlarında rakip takım tarafından söylenmektedir. Tezahüratın bütüne 

bakıldığında küçümseyici, kışkırtıcı ve cinsiyet temelli nefret söylemi kapsamında eşcinsel etiketli ifadeleri 

barındırmaktadır: Bu metinde yer alan söylemler, Nefret içerikli söylem kategorisinde değerlendirilmiştir 

(fanatikmarslar.com). 

“İnleyen nağmeler ruhumu sardı, 

Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı, 

Uçan kuşlar martılar, siyah beyaz oğlanlar, 

Fenerbahçe'ye dom…….lar”  

“Karanlık Dünyanızı Aydınlatacağız Bugün!” ifadesi ile büyük harflerle yazılmıştır. Büyük harflerle yazılan 

gönderiler yüksek sesle, bağırırcasına bir anlam ifade etmesi için bu şekilde yazılmaktadır. Söylemde yer 

alan ifadelerde Karanlık dünyayı aydınlatma, Beşiktaş’ın renklerine olan bir gönderme yapılmaktadır. 

“Aydınlatacağız” kelimesiyle ise Fenerbahçe takımı ve taraftarına birlik vurgusu yapılmıştır. “Koy Yüreğini, 

Göster Öfkeni!” takımına yönelik olarak söylenmiş, söylem içselleştirilerek ifade edilmiş adeta bir intikam 

alma durumuna getirilmiştir. Bu söylemde anlamca ve yapıca olumsuzluk içeren ancak nefret söylemi 

kategorisine girmeyen ifadeler olduğu için Olumsuz gruba dahil edilmiştir. 

Fenerbahçe - Bursaspor maçının olduğu gün grubun sayfasından maç ile ilgili; maçın yapılacağı tarih, İlk 

11’de yer alacak futbolcuların isimleri, maçın ilk yarı sonucu ve sonucu olmak üzere farklı saatlerde 

yayınlanan 4 görsel paylaşılmıştır. Paylaşılan maç bilgileri ve maç sonucu ile ilgili metinlerin kısa, net oluşu 

ve olumlu/olumsuz herhangi bir anlam ifade etmeyişinden dolayı Nötr kategorisinde değerlendirilmiştir. Son 

paylaşılan görselde “O forma için ölürüz biz, siz savaşın YETER” yazdığı görülmüştür. Metin “biz” 

kavramını ve grup aidiyetini öne çıkarmış ve Fenerbahçe’nin kazanacağı zaferin taraftarın sevdası sayesinde 

olacağı vurgusu yapılmıştır. Metin Nötr olarak değerlendirilebilir, nefret söylemi içermemektedir. 

12 Şubat tarihinde oynanan Kasımpaşa maçı öncesinde paylaşılan gönderilerde ise maç tarihi ve saatinin yer 

aldığı metin paylaşılmıştır. Gönderi Nötr olarak sınıflandırılmıştır. Maç sonucunun ardından paylaşılan 

gönderilerde ise “Tebrikler Çocuklar” ve “Sen Şampiyon Olacaksın” metinleri ile futbolcuların olduğu 

görseller paylaşılmıştır. Bu metinlerde de herhangi bir nefret içerikli söylem yer almamaktadır.  

Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise yine maç bilgilerinin yer aldığı bir afiş paylaşılmış maç 

bitiminde ise “Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden…” ve “Senin sevgin bu dünyada!” söylemleri 

paylaşılmıştır. Senin Sevgin Bu Dünyada… Fenerbahçe’nin kalıplaşmış tezahüratlarındandır (gencfb.org). 

“Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden…” Fenerbahçe için bestelenmiş tezahüratlardan bir tanesidir.  Sözlerin 

tümüne bakıldığında, Fenerbahçe’ye beslenen büyük sevginin yansıması görülmektedir. 

“Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden 

Bir armaya canlar verdik yolunda. 

Adın başlatır bir isyanı 

Nuh görmedi böyle tufanı 

Bir çocuğun gözü yaşlı 

Sen olmayınca Kanarya 

Karanlık aydınlık olur mu 

Sevdana zincir vurulur mu 

Uğrunda ölmek hiç sorun mu 

Ah bir anlasan Kanarya” (facebook.com/okulacik) 
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Kullanıcı Yorumları Açısından 

Maç günlerinde paylaşılan bu gönderilere Instagram üyesi kişiler tarafından yapılan yorumların sayısı ve 

kategorileri ise şu şekildedir: 

Tablo 4.1: Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Gönderileri (29 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

30 17 105 30 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 24.856’dır. Toplam yorum sayısı ise 190’dır. (6 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.2: Fenerbahçe-Bursaspor Maçı Gönderileri (20 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

10 28 45 48 

Gönderinin toplam beğeni sayısı 15.413’tür. Toplam yorum sayısı ise: 131’dir (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.3: Fenerbahçe–Kasımpaşa Maçı Gönderileri: (12 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

4 3 43 5 

         Gönderinin toplam beğeni sayısı 11.111’dir Toplam yorum sayısı ise: 55’dir. 

(3 Gönderinin toplam verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.4: Fenerbahçe – Antalyaspor Maçı Gönderileri (5 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

14 3 23 9 

Gönderinin toplam beğeni sayısı:10.827’dir. Toplam yorum sayısı ise: 49’dur. (3 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Instagram’da bir gönderiye gelen yorum, beğeni, paylaşım gibi sayılar sayfanın beğenilme ve konuşulma 

sayısıyla doğru orantılıdır. Örneğin; Genç Fenerbahçeliler sayfasını takip eden kişi sayısı Ultraslan’dan çok 

daha az olduğundan dolayı, yapılan gönderilerin yorum ve beğeni sayısı da daha düşüktür. 

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi ve sonrasında paylaşılan gönderilere gelen yorumlar genelde maç için bilet 

satışları ile ilgilidir. Maç ilgili birçok görsel ve bilgi paylaşılmasına rağmen yapılan yorumların az olması 

dikkat çekicidir. Nefret Söylemi içeren yorumların ise “Ananı s……..”, “Ne koyduk ulan” gibi Cinsiyet/ 

Cinsel Kimlik Temelli söylemler olduğu görülmüştür. Genel olarak Nefret söylemi içeren yorumlar çok 

azdır. 

Bursaspor maçı öncesinde grup sayfasında paylaşılan gönderide; “TFF ve Demirören'in Dikkatine... Sahada 

futbol takımımız, tribünde bizlerin kenetlenmesiyle hedefe koşar adım gittiğimiz şu günlerde hem Bursa hem 

Beşiktaş maçlarında verilen bu cezaları anlamakta zorluk çekiyoruz! Gerek TFF gerek UEFA'nın 
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tribünlerimiz üzerindeki anlamsız hassasiyeti yüzünden her maç takımımızı desteklerken ayrı bir özen ve 

dikkat gösteriyoruz. Bu hassasiyete rağmen ceza vermek için bahaneler üreten, içerde dışarıda tribünlerimizi 

kapatmayı kendine görev edinmiş federasyon yetkilileri bilmeli ki; şampiyonluk yolunda bu tarz basit ve iyi 

niyetten uzak cezalar bizleri yıldıramaz! Fenerbahçe camiası taraftarıyla futbolcusuyla bu şampiyonluğu 

söke söke alacak o kupayı müzesine koyacaktır! KORKMADAN YÜRÜYORUZ ŞAMPİYON 

OLACAĞIZ...” şeklinde duyuru nitelinde bir paylaşım yapılmıştır. Bu gönderiye yapılan yorumlar ise şu 

şekildedir: Olumlu söylem olarak, “Futbola neşe katan tribündür. İtiraflara boyun eğmeyiz Fenerbahçe 

tribünü hayattır” şeklinde yorum yapılırken Nefret kategorisinde değerlendirilen yorumlar ise şu şekildedir:  

“Ne yaparlarsa yapsınlar Beşiktaşın köpeğine rağmen şampiyon olacağız”, “Bunların kanını s……, maçın 

hakemi Mete Kalkavan tescilli Beşiktaşlı ne diye Fenerbahçe maçına verildi anlaması hiçte zor değil, rüzgâr 

Beşiktaşın arkasında ama GFB'ninde dediği gibi KORKMADAN YÜRÜYORUZ, ŞAMPİYON 

OLACAĞIZ” 

20 Şubat 2016 tarihinde yapılan Bursaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımlarına Olumsuz olarak “Ruhsuz takım 

bu takımdan bir b.k olmaz” gibi yazılan yorumlar genellikle Fenerbahçe’li oyuncuların performansının kötü 

olması hakkındadır. Takıma yapılan olumsuz yorumlar haricinde Instagram kullanıcılarının birbirlerine 

hakaret içeren söylemlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Nefret söylemli yorumlar oldukça fazladır. En çok 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcu Fernandao’ya yazılan nefret dolu 

mesajlar dikkat çekmektedir. Bu yorumlardan bazıları şu şekildedir: “Ayı Fernandao’yu s…….”, “Senin gibi 

hocanın ben ….., o. ç.”, “A. kodumun gayı Fernandao ne yapıyor ki oynatıyor”…  

   

Şekil 6.1: Genç Fenerbahçeliler Instagram Sayfası Yorumları (20 Şubat 2016 Bursa-Fenerbahçe maçı İlk 

yarı sonucunun paylaşıldığı gönderiye yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir) 
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Şekil 6.2: Genç Fenerbahçeliler Instagram Sayfası Yorumları 

(20 Şubat 2016 Bursa-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde yer alacak isimlerin paylaşıldığı 

gönderiye yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir) 

Kasımpaşa maçı sonrası paylaşılan gönderiye gelen yorumlar ise genelde Fenerbahçeli oyuncularla ilgili 

Nötr ve çoğunlukla Olumlu yorumlardır. 

Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili gönderilere bakıldığında; “VURDUĞUN GOL OLSUN 

FENERBAHÇEM” Olumlu yorumların yazıldığı, Olumsuz ve Nefret İçeren yorumların ise; “O. ç. Pereira”, 

“Yeniliyoruz amk ne fark var”, “Yazık günah bu taraftara…” şeklinde yapıldığı gözlemlenmiştir.  

Ardalan Bilgisi 

Gönderiler Genç Fenerbahçeliler taraftarları tarafından oluşturulmuştur. Genç 

Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin tribün grubudur. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Okul Açık 

tribününün üst bloklarında daha çok D, E, F, G bloklarında konuşlanırlar. Resmi adı Genç Fenerbahçeliler 

Derneği'dir. “Efsane Maraton” olarak Maraton tribünün ilk olarak tercih eden grup daha sonra çıkan sorunlar 

nedeniyle Migros tribününe konuşlanmıştır. Fakat Şükrü Saraçoğlu'nun yeniden inşa edilmesi gündeme 

gelince grup stada yayılmıştır. 2009'dan 2012'ye kadar merkezi Maraton Üst A blok olarak konuşlanan GFB, 

2012-2013 sezonunda tamamen Türk Telekom (Okul Açık) tribününe geçmiştir. Resmi olarak 1998 yılında 

kurulmasına rağmen Genç Fenerbahçeliler’in grup olarak tribünlerdeki örgütlenmesi, 2000'lı yılların ilk 

dönemlerine olmuştur. Grubun lideri "Sefa Reis" olarak bilinen Sefa Kalya'dır. Sefa Reis, Okul Açık E 

Bloktadır. GFB'nin 78 şehirde, 45 üniversitede ve 18 değişik ülkede üyeleri vardır. GFB 2012-2013 

sezonunda Okul Açıktan 2.000 adet kombine almıştır. 2015-2016 sezonunda ise Okul Açık efsanesini tek 

başına sürdürmeye devam eden gruptur. GFB'nin armasındaki 3 kılıç Adaleti, Asaleti ve Cesareti temsil 

etmektedir (wikipedia.org). 

Türkiye Futbol liginde her sezon kendi takımını yüceltmekte, karşı takımın taraftarlarını ise aşağılayarak 

ötekileştirmektedirler. Türkiye Futbol liginde rekabet her sezon özellikle dört büyükler arasında ve 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında görülmektedir. Hatta öyle ki Fenerbahçe ile Galatasaray “ezeli rakipler” 

olarak yansıtılmaktadır. Bu durum da, geçmişten beridir bu iki büyük futbol takımı taraftarları arasında 

süregelen bir rekabet kavramının varlığını bildirmektedir.  

Bağlam Bilgisi 

Rekabet bağlamında, rakip takımların birbirlerini aşağılayarak ötekileştirmek için en çok kullandıkları 

yöntem Cinsiyet Temelli Nefret Söylemi kapsamında kadın gibi olmak ya da eşcinsel olmak etiketidir. Bu 

bağlamda, tuttuğu takımı “biz” olarak konumlandıran taraftarlar rakip takımları “ötekiler” olarak 

konumlandırmaktadır. Bu konumlandırma sadece karşı takım için geçerli değil aynı zamanda maç sırasında 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu_Stadyumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_(futbol_tak%C4%B1m%C4%B1)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
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en önemli karar vericiler olan hakemler için de geçerli olmaktadır. Örneğin, Fenerbahçe taraftar grubunun 

iletilerinde “iyi futbol iyi hakemlerle oynanır” gibi hakemler ile ilgili yazdığı da görülmektedir. Bu bağlamda, 

rekabet ortamında, taraftarların kendi takımları haricindeki her şeyi ötekileştirdiğini söylemek mümkündür. 

B. Mikro Yapı 

Sentaktik Çözümleme 

Gönderilerde aktif yapı kullanıldığı görülmüştür. Cümle yapıları genellikle basit ve kurallıdır. Gönderiler 

kısa cümlelerle oluşturulmuştur. Her açıklama metninin sonuna hastag kullanılarak; Genç Fenerbahçe ve 

Fenerbahçe yazdığı görülmüştür. 

Bölgesel Uyum 

Cümleler arasında nedensel ilişkinin kurulduğu görülmektedir. Fenerbahçe taraftarının derbi maçı için 

Fenerbahçe takımını maçın oynanacağı stad olan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na göndermesi gibi. Bu 

bağlamda, cümlelerin ortaya koyduğu yargıların, önceki ya da sonraki cümlelerde gerekçelerinin sunulduğu 

görülmektedir. Örneğin; Beşiktaş derbisinde paylaşılan gönderide yenilme nedeni olarak hakem 

gösterilmiştir. Bu bağlamda cümlelerde konu bütünlüğü kurulmuştur. Cümlelerde genellemeler de 

mevcuttur. Kötü özellikler tüm diğer rakiplere atfedilirken, iyi olan özellikler Fenerbahçe’ye ve Fenerbahçe 

taraftarlarına referans edilmektedir. 

Kelime Seçimleri 

İncelenen metinlerdeki kelime seçimlerine bakıldığında hem gerçek hem de yan anlam içerdikleri ve 

metaforlar kullanıldığı görülmektedir. “kapak” kelimesi ve “saldır” kelimesi gerçek anlamları dışında 

kullanılmıştır. Kapak terimi metin içinde “kapak olmak” anlamında kullanılmıştır. Saldırmak fiili ise “rakip 

takımı yenmek” anlamında kullanılmıştır. 

Retorik 

Sayfada, gönderilerdeki cümlelerde yer alan sözcükleri inandırıcı kılacak, metne uygun görsellerle birlikte 

paylaşım yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir istatistikî metin ya da referans gösterilen bir cümle yer 

almamaktadır. Gönderilerde yazılan metinlerle “biz” ve “diğerleri” kurgulanmakta ve tanımlanmakta, bu 

bağlamda nefret söylemi yeniden ve yeniden üretilmektedir. 

SONUÇ 

Nefret, kavram olarak bakıldığında herhangi bir nesneye, duruma ya da olguya karşı, herkesin 

hissedebileceği bir duygu anlamına gelmektedir. Ancak nefret duygusu, bir ideolojiyle birlikte olduğunda 

bireyler kendilerini “biz”, kendisi dışındakileri ise “ötekiler” olarak konumlandırarak bir kimliğin parçası 

haline getirmekte ve bu bağlamda nefret duygusu dışlama pratiğine dönüştüğü için birey kendisini nefret 

edilen bu gruptan bağımsız olarak tanımlayamamaktadır.  

Nefret söylemi, temelinde önyargı, yabancı düşmanlığı, taraf tutma, ayrımcılık, ırkçılık ve/veya cinsiyetçilik 

içeren nefret dilinden oluşmaktadır. Evrensel ve ortak bir tanım olmamakla birlikte, tüm tanımlamalardan 

yola çıkarak, nefret söylemini argo, sert, ayrımcı, öfkeli, küfürlü dilsel kullanımları içeren, azınlıklara 

ve/veya yabancılara yönelik düşmanlık ya da hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret şekillerini yayan, kışkırtmaya 

teşvik eden ya da meşrulaştıran ifade biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda, nefret suçuna yol 

açabilecek ayrımcılık, ırkçılık gibi söylemler ulusal ve uluslar arası alanlarda çeşitli sözleşme ve yasalarla 

yasaklanmaktadır. 

Türkiye’de nefret söyleminin en çok Türklük ve Müslümanlık gibi Milliyetçi Nefret Söylemi tanımlamaları 

ile toplumsal normlar tarafından kabul görmeyenleri dışlayan Cinsiyet Temelli Nefret Söylemi tanımlamaları 

ile kurulduğu ve konumlandırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, “biz” kimliği üzerinden üretilen söylemler 

aracılığıyla dışlayıcı bir “öteki” konumlandırılması da yapılmaktadır. Bu konumlandırmanın en çok yapıldığı 
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alanlardan birisi de, Türkiye’de en yaygın spor branşı olan futboldur. Futbol, modern dünyaya geçişle birlikte 

sokakta oynanan basit bir oyundan ziyade üzerinden para kazanılarak kar edilen endüstriyel bir oyun haline 

gelmiştir. 

Dijital medyanın, televizyon, radyo gibi geleneksel medya organlarından en önemli farkı ise geleneksel 

medyadaki yayıncı kuruluşlar yerine bireylerin kendilerinin birer yayıncı yani geleneksel medyadaki 

karşılığıyla medya organları olmasıdır. Bu bağlamda, içerikler web tabanlı servislerden oluşan ağlarda 

kullanıcılar tarafından üretilmekte ve üretilen bu içerikler diğer kullanıcılar ve gruplar ile paylaşıldığı için 

etkileşim artmaktadır. 

Günümüzde, dijital medyada yer alan ağlar ile taraftar grupları aracılığıyla futbol, tribün içinden saha dışına 

yayılmaktadır. Bu yayılım sırasında, taraftarlar arasındaki gerginliği artırıcı nefret söylemi de taşınmakta ve 

dijital medyanın hızlı yayılım ve etkileşimsellik gibi özellikleri ile yeniden üretilmektedir. Bu bağlamda, bu 

çalışmada dijital medya araçlarından biri olan Instagram platformu üzerine yoğunlaşılarak, Türkiye’de 

yaygın olarak kullanılan, futbol taraftar grupları tarafından üretilen nefret söylemi pratikleri incelenmiş ve 

ortaya konmuştur.  

Sosyal medyayı kullanarak sanal dünyada da bir araya gelme fırsatına sahip olan taraftarlar, bu sayfalarda 

dilin gündelik yaşamdaki kullanımıyla “gerçek dünyaya” yakın olarak şekillendirdikleri kimlikleriyle yer 

alırlar ve bu şekilde bu sayfaları canlı tutarlar. Bahsi geçen gündelik dil, taraftarların toplumsal kültürel 

birikimleri sonucunda oluşmuş söylemler bütünüdür. Taraftarların toplumsal cinsiyet algısından, yaşından, 

toplumsal statüsünden, yaşam deneyimlerinden, sosyo-kültürel ve entelektüel sermayesinden kaynaklanan, 

dünyayı ve yaşamı anlamlandırma biçimleriyle dolu olan bu söylemler, hegemonik erkekliğin yeniden 

üretildiği kimliklerin yansıdığı alanlar olarak bu sayfalarda pekişir. 

Instagram, Facebook ve Twitter gibi dijital medyaya ait sosyal ağlar, bir yandan bireylerin grupsal 

örgütlenmelerine olanak sağlarken diğer yandan da bireylerin kendileri dışında kalanları ötekileştirerek 

nefret söylemi üretmesine ve yaymasına yol açmaktadır. Çalışmaya konu olan dönem ve genel olarak 

paylaşılan tüm gönderilerde, incelenen taraftar gruplarının hemen hemen hepsinin cinsiyet temelli nefret 

söylemi ürettiği gözlenmiştir. Özellikle hedef olarak, diğer taraftar gruplarına, takım yöneticilerine, 

futbolculara ve hakemlere yönelik nefret söylemi üretirken, kadını ötekileştiren ve bedeni üzerinden kadını 

aşağılayan cümleler kullandıkları saptanmıştır.  

Futbol için üretilen televizyon programları canlı maç yayını dışında, maç sonuçları, tartışmalı hakem veya 

teknik direktör kararları ile ilgili yorum ve değerlendirmelerin yapıldığı futbol analiz programlarından da 

oluşmaktadır. Bu programlar, günümüzde Facebook, Twitter ve son dönemlerde dahil olan Instagram  gibi 

sosyal ağlarla birlikte taraftarların da yorumlarını iletebildiği ve medyalar arası etkileşimin sağlandığı 

programlara dönüşmektedirler. Bu bağlamda, televizyon futbol programları, nefret söylemi içeren metinlerin 

de daha hızlı yayılmasına neden olabilmektedirler. Bu noktada, nefret söylemi ile mücadele konusunda en 

etkili yöntemlerden biri olan dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 

Araştırmada, dijital medya mecralarında görülen nefret söyleminin bu mecraların yapısından değil üyelerin 

yani kullanıcıların kendisinden kaynaklandığı görülmüştür. Diğer bir deyişle ifade edilirse, üretilen nefret 

söylemi pratikleri kullanıcının sorumluluğundadır. 

Araştırma sonucunda ortaya konulan öneriler bağlamında, dijital medya okuryazarlığı nefret söylemi ile 

mücadelede en önemli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle farklı futbol takımlarını tutan 

bireyler temelinde, evrensel spor kültürüne uygun olarak futbolun birleştirici yönü ve etkisi görülebilecek ve 

cinsel yönelimleri, dini, ırkı ve etnik kökenleri farklı bireylere karşı barış söyleminin geliştirilmesi ve 

hoşgörü sağlanması mümkün olabilecektir. 
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SPOR GAZETELERİNİN MANŞET VE BAŞLIKLARINDA DİL KULLANIMI  
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Erciyes Üniversitesi, İletişim fakültesi Gazetecilik Bölümü 

Öz 

Günümüzde haberlerin önemli bir bölümü gazete, radyo, televizyon ile gerçekleşmektedir. Gazetelerde 

kullanılan dil, zamanla kendi mesleki dilini oluşturmaktadır. Spor dili, siyaset dili, magazin dili, kültür sanat 

dili, ekonomi dili gibi değişik dil jargonları oluşmaktadır. Spor gazeteleri de okurların dikkatini ve ilgisini 

çekmek için kendine özgü bir dil kullanmaktadır. Özünde mücadele, kazanmak ve eğlence olan sporda 

http://sbedergi.gumushane.edu.tr/Makaleler/228977103_910AydaSabuncuo%C4%9Flu-%2010.17823gusb.274.pdf
https://www.facebook.com/okulacik/videos/615692835240214%20/
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http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5713e27ac7d546.64434284
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5713e27ac7d546.64434284
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545375.pdf
http://www.hrantdink.org/?Detail=937
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http://www.gencfb.org/media.php?t=w&i=269
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zamanla kendine has bir haber dili oluşturmuştur. Spor haberleri medyanın eğlendirme işlevini görmektedir. 

Bu yüzden spor haberlerinden okuyucuların beklentileri farklı ve ilgi çekici manşetler görmektir. Özellikle 

futbol karşılaşmalarına ilişkin haberlerde bunu görmekteyiz. Çalışmada futbol haberlerinde kullanılan 

manşet ve başlıklar temel alınarak dilbilimsel açıdan analiz edilmiştir. Türkiye’de yayınlanan üç spor 

gazetesinin futbolla ilgili sayfaları incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

spor gazetelerin manşet ve başlıklarda süslü, abartılı bir dil kullandığı, deyim, semboller, militarist söz 

kalıpları (benzetme, kinaye) ve metaforları sıkça kullandığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Haberleri, Haber Dili, Spor Basını, Manşet. 

LANGUAGE USAGE ON THE HORIZONTAL AND HEADLINES OF SPORT 

NEWSPAPERS 

 

Abstract 

Today, a significant part of the news comes from newspapers, radio, and television. The language used in 

the newspapers constitutes their own professional language over time. There are various language jargons 

such as sports language, political language, magazine language, culture and arts language, economics 

language. Sports newspapers also use their own language to attract readers attention and attention. In its 

essence, struggling, winning, and having fun, the sporder has created a unique news language in time. Sports 

news is the entertainment of the media. That is why readers of sports news are looking for different and 

interesting headlines. Especially in the news about football matches we see this. The study was analyzed 

from a linguistic point of view based on the headlines and headings used in soccer news. It examined three 

pages about soccer sports newspaper published in Turkey and has been evaluated. As a result of the research 

it has been found that sports newspapers frequently use idioms, idioms, symbols, militarist phrases 

(metaphor, quote) and metaphors in headlines and headlines. 

Keywords: Football News, News Language, Sports Press, Cuff. 

1. GİRİŞ 

Dil, sözlü ya da yazılı göstergelerden oluşan ve insanları diğer canlı türlerinden ayırt eden simgesel 

bir iletişim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Mutlu’ya göre dil; belli kurallarla yönetilen bir sistemdir 

ve esas olarak çok sayıda nedensiz saymaca göstergelerinden meydana gelir. Bu göstergelerin bir dil 

grubunun tüm üyeleri için ortak bir anlamı bulunmaktadır (2008: 76). Dil, toplum hayatının düşünce 

haritasını oluşturan önemli bir unsurdur. Bu önemli unsurun gelişimi ve değişiminde medyanın önemi 

yadsınamaz. İletişim ortamı anlamına gelen medya, hedef kitleye mesajlarını dil kodlamaları ile 

vermektedir. Toplum hayatında çok önemli işlevler gören yazılı, görüntülü veya sosyal medya, çok 

farklı niteliklere sahip insanlardan oluşan hedef kitlesine mesajlarını aktarırken doğru ve halkın 

dolaysız anlayacağı bir dil kullanmalıdır (Özsoy, 2014: 296). Bir dil teknik bakımdan konuşma dili ve 

yazı dili olarak ikiye ayrılır: Konuşma dili; günlük hayatımızda konuşurken kullandığımız dildir. Bu 

dilin özelliği, sadece konuşulan dil olarak kalmış ve bir kültür dili haline dönüşememiş olmasıdır. 

Diğer yandan yazı dilini besleyen en önemli kaynak da sözlü kültür ve konuşma dilidir. Yazı dili ise 

kültür dilidir. Yazılı eserlerde kullanılır. Yazı dili, o dili konuşan insanların, lehçe ya da ağızlarından 

birisinin temel alınması sonucu standart bir hale getirilmesiyle oluşur. Türkçenin yazı dili, İstanbul 

ağzına dayanır. Anlatım biçimi bakımından ise dil yediye ayrılır: 1- Bilim dili 2- Sanat dili 3- Teknik 

dili 4- Edebiyat - Şiir dili 5- Müzik dili 6- Mekanik dil 7- Kitlesel haberleşme dili (a) Basın dili b) 

Radyo-Televizyon dili) (Ekin, 2005: 94). 

Kitlesel haberleşme; iletinin kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema ve kitap gibi) 

aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, izleyici, okuyucuya) iletilmesidir. Kitle iletişim aracı 
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dendiğinde aklımıza ilk gelen, gazete, dergi, kitap gibi yazılı; radyo gibi işitsel; televizyon, sinema gibi 

işitsel-görsel; internet gibi işitsel-görsel ve yazılı iletişim araçlarıdır. Elbette bunlar dışında da resim, tiyatro 

gibi kitle iletişim araçları da vardır.  

Medya, gündelik hayatın içinde anlamlandırma pratiklerinin sürdürülmesini sağlayan kültürel ve ideolojik 

çerçeveler, sistemler ve kodlar aracılığıyla toplumsal bilincin oluşturulması ve şekillendirilmesinde temel 

belirleyici konumundadır. Bu anlamda medyanın yönlendiriciliği ve etkileyiciliği açısından bireylerin zihin 

yapılanmasındaki etki gücü tartışılmazdır (Köse, 2012: 222-223). Spor medyası, genel medyadan bağımsız 

olmayan, spor haberleri ve yorumlarının işlendiği bir alt bölüm olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla sosyo-

ekonomik olarak alt gruba hitap ettiği kabul edilen spor medyasının dili de popüler ve akademik 

araştırmaların konusu olmakta ve çoğu zaman eleştirilmektedir (Özsoy, 2014: 298). Kaya’ya göre, 

Türkiye’deki spor basınının haber dilini oluşturan öğeler; spor kavram ve söz dizimleri, ulusal semboller, 

deyimler, militarist kavramlar, patolojik kavramlar, doğa kavramları, ekonomi kavramları, mitolojik 

kavramlar, argo sözcük ve söz dizimleri biçiminde saptanmıştır. Spor basınının haber dilinin büyük ölçüde 

spor dünyası tarafından kullanılan spor kavram ve söz dizimlerinden etkilendiği görülürken, ulusal 

semboller, deyimler ve militarist kavramların da spor basını haber dilinde ağırlıklı bir yer tuttuğu 

saptanmıştır (2002: 144). 

Türkiye’deki yazılı spor basınında futbol anlatım dili ele alınırken, deyimlerin, sıfatların, metaforların, 

benzetmelerin, kişileştirmelerin, abartmaların, sesbilgisel sapmaların, öncelemelerin, çağrışımların spor 

sayfalarındaki futbol başlıklarında büyük oranda kullanılmakta olduğu belirlenmiştir (Ekin, 2005: 97). Bu 

söz sanatlarının kullanılması ise haber dilini, özellikle de kitleleri ilgilendiren futbol basınında kullanılan 

anlatım dilini, güçlendirmek ve okuyucunun ilgisini çekmek için vazgeçilmez olarak görülmektedir. 

Spor ve en çok ilgi gören dal olan futbolla ilgili haberleri, popüler kültürün bir ürünü olarak gören 

yaklaşımlar mevcuttur. Popüler, kelime anlamıyla “halkın”, “halka ait” anlamlarına geldiği gibi bugünkü 

egemen anlama göre “birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen” demektir. Günümüz tüketim toplumu 

içinde “yaygın olarak tüketilen” ya da  “bayağı, değersiz, güdülenmiş” olarak da tanımlanmaktadır. Popüler 

kültür belli düşünce biçimlerini, yaşam tarzlarını, dünya görüşlerini etkin hale getirmeye çalışır. Gündelik 

yaşamın biçimini oluşturan pratikler ve söylem geliştirir. Popüler kültür, her zaman ve herkes tarafından 

fark edilmez ya da doğal karşılanır (Yengin, 1996: 1-2). Popüler kültür içerisinde yer edinen üç temel 

alandan (medya, spor ve müzik) biri olan spor/futbol, özellikle 20. yüzyıldan itibaren toplumsal yapı 

üzerindeki belirleyiciliği ile toplumbilimcileri düşündüren bir sorunsal olagelmiştir. 

Futbol, popüler kültürün en önemli parçalarından biridir ve kendi dilini yaratmıştır. Bir söylem biçimi olarak 

futbolun tüm yaşanabilir alanlar içine sirayet etmiş olması sonucunda futbolla büyüyen ve futbolla 

sosyalleşen kitlelerin oluşması sağlanmıştır (Talimciler, 2012: 248-249). Kitle iletişim araçlarında kullanılan 

dil ve söylem çerçevesinde gerçekliğin yeniden kurgulanmış haliyle karşı karşıya kalırız. Kitle iletişim 

araçları kullandığı dil ve söylem aracılığıyla bize gerçekliğin kendilerince oluşturulmuş yeni bir 

tanımlamasını sunar (Talimciler: 2012: 258). Futbol haberleri söz konusu olduğunda kullanılan argo 

konuşma ve deyimleri içeren dilin, zaman zaman faşizan öğeleri de bünyesinde barındıran kirli bir dil haline 

geldiği görülmektedir. Erkeksi dilin ön planda tutulduğu ve bunun milliyetçi bir söylemle birleştirildiği 

noktada homofobik bir zihniyet algısının kitlelere aktarılmakta olduğu söylenebilir (Talimciler, 2012: 284). 

Spor gazeteleri, özellikle futbolla ilgili haberleri verirken taraftarlar arasındaki rekabeti düşmanlığa 

çevirmeye zemin hazırlayacak türde bir dil kullanmaktadır. Futbol müsabakaları savaş metaforları ile 

okuyucuya duyurulmakta, “intikam”, “kapışma” gibi taraftarlar arasında gerginlik yaratacak türde ifadeler 

haber başlıklarında sıkça geçmektedir (Özsoy, 2011: 110). 

2. HABER DİLİ 

Günümüzde haber iletiminin önemli bir bölümü gazete, radyo ve televizyon ile gerçekleştirilmektedir. 

Televizyon haberi kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, hem haberin yapısını hem de toplumsal 
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değişimleri etkiler hale gelmiştir. Televizyon haberi, bireyin isteklerine uygun tarzda hazırlanmakta, her 

türlü ciddî kamusal söylem eğlenceye ve gösteriye dönüştürülmektedir. Gerçek yerine imgelerin sunumu 

ağırlık kazanmaktadır. Gazetelerde ve medyada kullanılan dil üzerine farklı görüşler vardır. Bir kısım, 

medyada kullanılan dilin “düzgün” ve “sade” olması gerektiğini, diğer kısım ise, medyanın “hayatın 

renklerini” yansıtmasını ve bunun için hayatta/sokakta kullanımda olan argo vs. alt - dillere başvurmaktan 

geri kalmasının olanaksız olduğunu düşünmektedir. Ancak medyanın haber iletme özelliğini göz önünde 

bulunduracak olursak, haber dili, belli bir eğitim sonucu kazanılan, dil bilgisi kurallarına daha çok uyulması 

gereken, sözcük seçimi daha dikkatli yapılan, okurda soru işaretleri bırakmayacak ölçüde açık, net ve kesin 

bir dildir. Bu nedenle haber dili ve haber dilinde kullanılan öğeler önem taşımaktadır (Ekin, 2005: 96). 

2.1. Spor Basınında Haber Dili 

Kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını da, haber dili ve dilini oluşturan 

öğeler açısından önemlidir. Spor basını da okurlarına haber ve bilgi vermek için toplumsal, kültürel ve 

yaşayan bir öğe olan dili kullanmaktadır. Bununla birlikte spor basını okurların dikkat ve ilgisini çekmek, 

onları güvenilirliği konusunda ikna etmek için dile gereksinim duymaktadır. 

Spor basınının kullandığı dil de haber dilidir. Yapılan bir çalışmada spor basınında kullanılan dille ilgili 

olarak, Türk spor basını haber dilini oluşturan öğeler spor kavram ve söz dizimleri, ulusal semboller, 

deyimler, militarist kavramlar, patolojik kavramlar, doğa kavramları, ekonomi kavramları, mitolojik 

kavramlar, argo sözcük ve söz dizimleri biçiminde saptanmıştır (Kaya, 2002: 145). Sporun toplumsal yapı 

ve yaşam üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır. Spor, doğası ve özellikleri gereği kitle iletişim araçları ile 

güçlü bir ilişki içindedir. Basın, en eski kitle iletişim aracı olması ve kurumsallaşmış yapısı nedeni ile diğer 

kitle iletişim araçlarından ayrılmaktadır. Bu nedenle basın ve spor arasındaki birliktelik güçlü ve farklı anlam 

ve öneme sahiptir.  

Spor ve spor basınının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda spor basını nitelik ve nicelik olarak 

gelişme göstermiştir. Ancak bu gelişmeler çoğunlukla futbol haberleri ile sınırlı kalmıştır. Fotoğraf ve başlık 

gibi görsel öğelere haber metninden daha geniş bir alan ayrılmaktadır. Ayrıca bir görsel öğe olarak 

düşünebileceğimiz manşetler de spor basınında büyük önem taşımaktadır. 

3. ARAŞTIRMAYA KONU OLAN GÜNLÜK SPOR GAZETELERİ 

Fanatizmin yoğun görüldüğü kitle iletişim araçlarından biri de günlük spor gazeteleridir. Türkiye’de günlük 

olarak yayınlanan Fanatik, Fotomaç, AMK adında spor gazeteleri vardır. Spor gazeteleri, “Az yazı, çok 

fotoğraf” prensibiyle yayınlanmakta, futbol ağırlıklı içeriklerinde “3 büyük” olarak tabir edilen Galatasaray, 

Fenerbahçe, Beşiktaş kulüplerinin haberleri yoğun olarak yer almaktadır.  

Günlük spor gazetelerin tamamı renkli olarak basılmaktadır. Sayfa editörlerinin her gün doldurmak zorunda 

olduğu kulüp renklerine boyanmış sayfalar, spor gazetecilerini, konu darlığıyla taraftarın gönlünü okşayacak 

magazin tarzı haberlere itmektedir. Günlük spor gazeteleri, sayfalarını renkli ve albenili görsel unsurlarla 

tasarlamakta, bakıldığında renk cümbüşü şeklinde bir mizanpaj uygulamaktadır. Günlük spor gazeteleri, 

okuyucularına spor haberlerinin dışında her gün at yarışı ve iddaa tahminlerinin yer aldığı çok sayıda sayfa 

ve ekler sunmaktadır.  

Spor gazetelerinin içeriğinde sayfaların üstünde içerikle ilgili klişe ifadeler göze çarpmaktadır. Buna göre 

her gazetede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un 1 ya da 2 sayfası bulunmaktadır. Bunun 

dışında “1. Lig”, “2. Lig”, “Türkiye Ligleri”, başlığı altında diğer futbol haberleri yer almaktadır. “Hayatın 

içinden”, “Aktüel haber” başlıkları altında bir ya da yarım sayfa olarak futbol dışındaki diğer spor 

branşlarından haberlere de az da olsa yer verilmektedir. Spor gazeteleri, “poster” duyurusuyla büyük 

kulüplere yeni transfer olan futbolcuların tam sayfa fotoğraflarını yayınlamaktadır. Araştırmaya konu olan 

spor gazetelerinin nitelikleri şöyledir: 
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Fanatik: 1995 yılında yayın hayatına başlayan Fanatik Gazetesi, Doğan Medya Grubu’na bağlı olarak 

faaliyet göstermektedir. Fanatik gazetesinin logosunda “Bu vatan hepimizin” ve “Gerçek spor gazetesi” 

ibareleri bulunmaktadır. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12 sayfa, Cuma günleri iddaa 

tahminleri ve yorumları ile birlikte 32 sayfa yayınlanmaktadır. 

Fotomaç: 1991 yılında kurulan Fotomaç, 2009 itibarıyla Turkuvaz Medya’nın sahibi olduğu Sabah 

gazetesine bağlı olarak yayınlanan günlük spor gazetesidir. Fotomaç gazetesinin logosunun altında, 

“Türkiye’nin en çok satan spor gazetesi” sloganı bulunmaktadır. Fotomaç gazetesi, diğer gazetelerden farklı 

olarak, köşe yazarlarının yazılarını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağırlıkta olmak üzere “kulüp 

renklerini” yazarın köşesinin başlığında kullanarak vermektedir. Gazete Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 

Perşembe günleri 14 sayfa, Cuma günleri iddia tahminleri ve yorumları ile birlikte 32 sayfa 

yayınlanmaktadır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz): Günlük olarak yayınlanan bir spor gazetesidir. İlk sayısı 9 Haziran 2012 

tarihinde yayınlanmıştır. Diğer spor gazetelerine oranla basketbola ilişkin haberler daha çok yer vermektedir. 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 9 sayfa, Cuma günleri iddia tahminleri ve yorumları ile 

birlikte 27 sayfa yayınlanmaktadır. 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, spor gazeteleri manşetlerinde ve başlıklarda kullanılan ve basın dili olarak nitelendirilen farklı 

dil yapılanması ve bu dilin ne şekilde kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında spor 

sayfalarının dilini incelemek üzere 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele örneklem alınarak 

Fotomaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin manşet ve başlıkları incelenmiştir. 

Araştırmada yöntem olarak niceliksel içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi iletişimin 

yazılı, açık içeriğinin nesnel, sistematik ve nitel tanımlarını yapan bir araştırma tekniğidir. Öncelikle 

gazeteler belirlenmiş ve ele alınan dönemde gazeteler incelenerek kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca incelenen 

3 gazete ile ilgili veriler 5 farklı tabloda sunulmuştur. Her tablonun altına araştırmada ele alınan tarihler 

arasında incelenen gazete ile ilgili bulguların niceliksel analizi yapılmıştır. Araştırmada ilk olarak spor 

gazetelerinin basın dili başlık ve metafor kategorisi oluşturularak çözümleme yapılmıştır. İkinci olarak 

araştırmaya konu olan haberlerin başlıklarında geçen şiddet içerikli sözcüklerin dağılımı yapılarak 

incelenmiştir. Üçüncü olarak araştırmaya konu olan haberlerde kullanılan kelimelerin dağılımı yapılmıştır. 

Dördüncü olarak araştırmaya konu olan haberlerde geçen futbol kulüplerinin dağılımı yapılmıştır. Son olarak 

ise, gazetelerin araştırmaya konu olan haberlerinde geçen kelimelerin sözcük anlamları verilmiştir. Ayrıca 

araştırmada, daha geniş ve genel yorumlar elde edebilmek için gazetelerin basın dili karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

5.  SINIRLILIK VE EVREN 

Araştırmanın evrenini ülke genelinde yayın yapan, günlük, ulusal spor gazeteleri oluşturmuştur. Okuyucu 

kitlelerine seslenen Fotomaç, Fanatik, AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin sayfalarında yer alan 

manşetler ve başlıklar, 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele örneklem alınarak incelenmiştir.  

6.  BULGULAR VE YORUM 

Fotomaç, AMK (Açık Mert Korkusuz) ve Fanatik gazetelerinin manşet ve başlıklarının incelendiği 

araştırmada yazımsal sapmaların, deyimlerin,  sıfatların, metaforların, benzetmelerin, kişileştirmelerin, 

abartmaların, sesbilgisel sapmaların ve çağrışımların kullanıldığı saptanmıştır. 

Fotomaç, AMK (Açık Mert Korkusuz) ve Fanatik gazetelerinin 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasındaki 

sayılarında spor sayfalarının başlıklarının incelendiği araştırmada başlıkların 3 ana unsuru yansıttığı 

saptanmıştır. Araştırmaya göre bu unsurlar; şiddet, askeri ve savaş metaforları olarak saptanmıştır.  
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Tablo 1: Fotomaç Gazetesi’nin 01 Nisan–20 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki Sayfalarında Yer Alan Basın 

Dili 

Tarih Başlık Metafor 

01.04.2016 Zirkovic Harekâtı  

Alisson Harekâtı  

Orman Pimi Çekti   

Atmaca Planı 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

15.04.2016 Bilic Bombası 

Arda Turan Gözden Düştü 

Bursa Kolları Sıvadı 

Savaş Terimi 

Deyim Aktarması 

Deyim Aktarması 

20.04.2016 Beşiktaş’tan Üç Bomba Birden 

Takıma Azizsilin 

Cissokho Harekâtı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Savaş Terimi 

06.05.2016 Derdiyok Harekâtı Savaş Terimi 

13.05.2016 Komutan Emrediyor 

Eren’e Kanca 

Göztepe’de Neşter Zamanı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Tıp Terimi 

14.05.2016 Emrah ve Aminu Operasyonu 

İlk Bomba Ayon 

Sosa ve Veli’ye Kanca 

Çare Terim 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Tıp Terimi 

18.05.2016 Fener Agger’i Kaptı 

De Rossi Seferi 

Kinayeli Aktarma 

Savaş Terimi 

20.05.2016 Beşiktaş Donanması 

Kraliçeyi Kaptı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Fotomaç Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi, tıp terimi), deyim 

aktarması ve kinayeli aktarma sıkça kullanılmıştır. Terimler, bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla 

ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelerdir. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı 

terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Harekât”, “Bomba”, “Pusu”, “Operasyon” 

kelimeleri ile tıp terimi olan “Çare”, “Neşter” gibi kelimelerdir. Gazete bu terimleri hemen her haber 

aktarmasında kullanmıştır. Kinayeli Aktarmalar, bir sözü gerçek anlamının dışında mecazlı kullanma 

sanatına denir. Fotomaç gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir 

anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Takıma Azizsilin”, “Eren’e Kanca” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. 

Deyimlerle Yapılan Aktarmalar, deyimler genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam 
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taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Ayrıca, “Gözden Düşmek”, “Kolları Sıvamak”, “Can Sıkmak” gibi 

deyimler kullanılmıştır. 

Fotomaç Gazetesinin 01 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde;  

* Zivkoviç Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda genç ve başarılı bir takım kurmak için 

Sırp kanat oyuncusu Andrija Zivkoviç için resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı 

duyurulmaktadır.  

*Alisson Harekâtı, bu haber başlığında Fenerbahçe’de transfer listesinde önceliğin kaleci olduğu ve bunun 

içinde brezilyalı kaleci Alisson için harekete geçildiği ve menajeri ile görüldüğünden bahsedilmektedir.  

*Orman Pimi Çekti, bu başlıkta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın basın toplantılarında Şampiyonluğa 

giden takımı için keskin ifadeler kullanmasından bahsedilmektedir.  

*Atmaca Planı, bu başlıkta atmaca olarak adlandırılan Çaykur Rizespor’un sezon bitimine kadar gelecek 

sezon için, Fenerbahçe’den ve Beşiktaş’tan bazı mevkilere oyuncu transferi yapılacağı haberi yer almaktadır. 

Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve teklifleri savaş terimi olan 

“harekâtı” ve “plan” ile özdeşleştirilerek haber başlığı oluşturulduğu görülmektedir. 

Fotomaç Gazetesinin 15 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Biliç Bombası, Fenerbahçe’nin Pereira yerine hoca aramaya başlaması ve Başkan Aziz Yıldırım’ın West 

Ham’da başarılı olan Slaven Bilic’i araması ve teklifte bulunması haber konusunu oluşturmaktadır.  

*Arda Turan Gözden Düştü, bu haber başlığında Barcelona’da forma giyen milli oyuncumuz Arda 

Turan’ın İspanyol basınının hedefinde olduğu ve Barcelona’nın Atletico Madrid’e yenilmesi ve Devler 

Ligi’ne veda etmesinin ardında Arda Turan’ın beğenilmeyen oyunundan bahsedilmektedir.  

*Bursa Kolları Sıvadı, bu başlıkta Bursaspor’da satış opsiyonlu kiralık olarak forma giyen isimlerin 

durumunun netleşmesi ve oyuncuların opsiyon miktarında indirimin olması halinde gelecek sezon yola 

devam edileceğinden bahsedilmektedir. Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer 

görüşmeleri ve teklifleri savaş terimi olan “Bomba” ve “Kolları Sıvamak” deyimi ile özdeşleştirilerek haber 

başlığı oluşturulduğu görülmektedir. 

Fotomaç Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Beşiktaş’tan Üç Bomba Birden, başlıklı haberde Beşiktaş’ın yeni sezonda sol bek, sağ bek ve stoper 

takviyesi yapacağı ve bunun içinde Gökhan Gönül, Serdar Aziz ve Aly Cissokko ile görüşmelerin başladığı 

duyurulmaktadır.  

*Takıma Azizsilin, bu haber başlığında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’n Torku Konya maçı öncesi 

teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelip moral verdiğinden bahsedilmektedir.  

*Cissokko Harekâtı, bu başlıkta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan 

Beşiktaş’ın transfer çalışmalarına başladığı ve Senegalli futbolcuya teklifte bulunmasından 

bahsedilmektedir.  Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve teklifleri 

savaş terimi olan “Bomba” ve “Harekâtı” ile özdeşleştirilmiştir. Takıma moral veren Fenerbahçe Başkanı 

Aziz Yıldırım için ise “Takıma Azizsilin” başlığı atılarak tıp terimi ile haber başlığı oluşturulmuştur. 

Fotomaç Gazetesinin 06 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Derdiyok Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda Kasımpaşa’da forma giyen Eren 

Derdiyok için resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı duyurulmaktadır. 

Fotomaç Gazetesinin 13 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 
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*Komutan Emrediyor, başlıklı haberde Final Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin hocası Zeljko 

Obradovic öğrencilerini uyarması ve kupayı istediğini dile getirmesinden bahsetmektedir. Gazete haber 

başlığını atarken Hoca için savaş terimi olan Komutan terimi kullanmıştır.  

*Eren’e Kanca, bu başlıkta Çaykur Rizespor’un Bursaspor’da sözleşmesi bitecek olan Eren Albayrak için 

teklif götürdüğü ve eski takımına geri dönmesi için tüm şartların sağlandığından bahsedilmektedir. Gazete 

haber başlığını oluştururken “Kanca Atmak” deyimini kullanarak takımın futbolcuyla ilgilenmesini bu 

şekilde ifade etmiştir.                    

*Göztepe’de Neşter Zamanı, bu başlıkta PTT 1’inci Lig’de büyük hayal kırıklığı yaşayan Göztepe’de yeni 

sezon öncesi 9 futbolcu ile yolların ayrılacağından bahsedilmektedir. Gazete haberi oluştururken takımdan 

ayrılacak futbolcular için tıp terimi olan “neşter” sözcüğünü kullanmış, futbolcuların takımdan kesin olarak 

ayrılacağını bu şekilde ifade etmiştir. 

Fotomaç gazetesinin 14 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Emrah ve Aminu Operasyonu, bu başlıkta UEFA’nın mali kriterleri nedeniyle transferde adımlarını 

ölçülü atmak zorunda olan Trabzonspor’un maliyeti düşük yetenekli isimlerin peşinde olduğu ve bunun 

içinde Emrah Başsan ve Umar Aminu için çalışmalar yaptığından bahsedilmektedir.  

*İlk Bomba Ayon, başlıklı haberde Fenerbahçe erkek basketbol takımı kadrosundaki yıldızlara bir yenisini 

daha ekleyeceği ve Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gustavo Ayon ile büyük ölçüde anlaştığından 

bahsedilmektedir. Ayrıca araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve 

teklifleri savaş terimi olan “Operasyon” ve “Bomba” ile özdeşleştirildiği görülmektedir.  

*Sosa ve Veli’ye Kanca, bu başlıkta İtalyan ekibi Milan’ın Beşiktaş’ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Veli 

Kavlak için transfer teklifi hazırladığından bahsedilmektedir. Gazete haber başlığını oluştururken “Kanca 

Atmak” deyimini kullanarak takımın futbolcuyla ilgilenmesini bu şekilde ifade etmiştir.  

*Çare Terim, bu başlıkta Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın Galatasaray’ın durumunu 

düzeltmesi, başarılı olması ve kupa için tekrar yarışta olabilmesi için yerli bir teknik adamla çalışması 

gerektiği ve bu teknik adamından Fatih Terim olduğunu dile getirmesi haberi oluşturmaktadır. Gazete haberi 

oluştururken Galatasaray’ın durumunu göz önünde bulundurarak tıp terimi olan “çare” sözcüğünü 

kullanmış, Galatasaray’ın durumunu düzeltmesi, başarılı olması ve kupa için tekrar yarışta olabilmesini bu 

şekilde ifade etmiştir.  

Fotomaç gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Fener Agger’i Kaptı, başlıklı haberde Fenerbahçe’nin takım kadrosundaki yıldızlara bir yenisini daha 

eklediği ve Brondby ile sözleşmesi sona eren Daniel Agger ile anlaştığından bahsedilmektedir.  

*De Rossi Seferi, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda Levanta’da forma giyen De Rossi için resmi 

teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı duyurulmaktadır. 

Fotomaç gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Beşiktaş Donanması, bu başlıkta 2015 – 2016 Şampiyonu Beşiktaş’ın tarihe geçecek bir kutlama yaptığı 

ve onlarca tekne ile boğazda konvoy oluşturduğundan bahsedilmektedir. Gazete şampiyon olan Beşiktaş’ın 

boğazda yaptığı kutlamayı savaş terimi olan “donanma” ile özdeşleştirmiştir.  

*Kraliçeyi Kaptı, başlıklı haberde Galatasaray Daikin’in Şampiyonlar Liği’nin geçen sezon en yüksek 

hücum yüzdesine sahip oyuncusu Sinead Jack’i transfer ettiğinden bahsedilmektedir. Gazete transfer 

haberini ise “kapmak” deyimini kullanarak oluşturmuştur. 

Tablo 2: AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesi’nin 01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki 

Sayfalarında Yer Alan Basın Dili 
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Tarih Başlık Metafor 

01.04.2016 Demir Bileniyor 

Serdar Gün Sayıyor   

Beşiktaş’ın Gol Makinesi  

Deyim 

Deyim 

Kinaye 

08.04.2016 Kıyım Zamanı 

Türkiye Uzun Atladı 

Kinaye 

Kinaye  

20.04.2016 Yunus Seferi 

Sneıjder’den 5. Dalga 

Savaş Terimi 

Polis Terimi 

06.05.2016 Cimbom Onun İçin Düğmeye Bastı Kinaye  

18.05.2016 Yerli Operasyonu 

Kaptan Gemisini Terk Etmiyor 

Savaş Terimi 

Kinaye  

20.05.2016 Gaziantep Tutundu 

Yeniçeriler Gelecek Sezon Batı Seferine Çıkacak 

Kinaye  

Kinaye/Benzetme 

28.05.2016 Yerli Harekâtı 

Van Persie İpleri Kopardı 

Savaş Terimi 

Deyim 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi), 

deyim aktarması ve kinayeli aktarma Fotomaç Gazetesine oranla daha az kullanılmıştır. Spor haberleri 

sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan 

“Harekâtı”, “Seferi”, “Hücum” gibi kelimelerdir. Ayrıca Fotomaç gazetesinde kullanılmayan “polis terimi” 

kullanılmıştır. AMK gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir anlatım 

tarzı öne çıkarılmıştır. “Türkiye Uzun Atladı”, “Beşiktaş’ın Gol Makinesi”, “Kıyım Zamanı”, “Gaziantep 

Tutundu” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, “Demir Bileniyor”, “Gün Saymak” gibi deyimler 

kullanılmıştır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 01 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde;  

*Demir Bileniyor başlıklı haberde ara transfer döneminde Gaziantepspor’dan Trabzonspor’a transfer olan 

ve istenilen başarıyı gösteremeyen Muhammed Demir’in eski takımına karşı oynanacak olan futbol maçı 

için çok çalıştığı ve suskunluğunu bozmak istemesi haber konusu olmuştur.  

*Serdar Gün Sayıyor, bu haber başlığında Bursaspor’da forma giyen Serdar Aziz’in Medikal Başakşehir 

ile oynadıkları maçta sakatlanmasının ardından yeniden sahalara dönmek için çalıştığından 

bahsedilmektedir.  

*Beşiktaş’ın Gol Makinesi, bu başlıkta Beşiktaş’ta forma giyen ve en çok golü atan Marıo Gomez’in Euro 

2016 için Almanya Milli Takımında forma giymesi ve Alman futbolseverlerin Gomez’i Milli takımda 

görmek istediklerinden bahsedilmektedir. 

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 08 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 



118 
 

*Kıyım Zamanı, yeni sezon için şampiyonluk yarışı verebilecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un 

bazı futbolcularını takımdan göndermeyi planladığı haber konusunu oluşturmaktadır. 

*Türkiye Uzun Atladı, bu haber başlığında 2016 AVRUPA Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele 

edecek Türk Milli Takımı’nın FİFA sıralamasında 7 basamak yükselerek 13. lüğe çıktığından 

bahsedilmektedir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yunus Seferi, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda yeniden yapılanma yapacağı ve bunun içinde 

ilk hedefin Mainz kulübünde forma giyen Yunus Mallı olduğu ve transfer görüşmesinin başladığı 

duyurulmaktadır.               

*Sneijder’den 5. Dalga, bu başlıkta Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneıjder’in kariyerinin 500. Maçına 

çıkmaya hazırlandığından bahsedilmektedir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 06 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Cimbom Onun İçin Düğmeye Bastı, başlıklı haberde Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın Rize maçı 

sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimin Trabzonspor’un kalecisi Onur Kıvrak’ı transfer emek için 

harekete geçtiği duyurulmaktadır.  

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yerli Operasyonu, başlıklı haberde Fenerbahçe’nin kadrosundaki Türk futbolcuların sayısını arttırmak 

istediği bunun için de Rize ile kontratı biten Eren Albayrak’ın, Bursaspor’dan Serdar Aziz’in ve 

G.Birliğin’den Ahmet Çalık’ın transfer listesinde olduğundan bahsedilmektedir. Gazete haber başlığını 

atarken yerli futbolcu transferleri için savaş terimi olan “Operasyon” terimini kullanmıştır.  

*Kaptan Gemisini Terk Etmiyor, bu başlıkta Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan Selçuk 

İnan’ın Çin takımlarından gelen teklifleri geri çevirdiği ve Galatasaray yönetimine futbolu burada bırakmak 

istediğini söylemesi haber konusunu oluşturmaktadır. Gazete haberi oluştururken “Kaptan Gemisini Terk 

Etmiyor” başlığını kullanarak futbolcuların takımdan ayrılmak istemediğini kinayeli aktarma ile ifade 

etmiştir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Gaziantep Tutundu, bu başlıkta kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor’un sahasında 

Antalyaspor’u yenerek küme düşmekten kurtulduğundan bahsedilmektedir.  

*Yeniçeriler Gelecek Sezon Batı Seferine Çıkacak, başlıklı haberde UEFA Avrupa Liginde gelecek sezon 

ülkemizi temsil edecek takımlardan birinin Osmanlıspor olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca araştırmaya 

konu olan haber başlığı incelendiğinde, Osmanlıspor takımı futbolcularını “yeniçeriler” ile özdeşleştirildiği 

görülmektedir. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 28 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yerli Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın Eskişehir’den ayrılan Emre Güral ve Engin Bekdemir ile 

temasta bulunduğu ve transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığından bahsedilmektedir.  

*Van Persie İpleri Kopardı, başlıklı haberde Hollandalı yıldız Van Persıe’nin teknik direktör ile tartıştığı 

ve gelecek sezon için “Pereira kalacaksa ben yokum” demesi haberin konusunu oluşturmaktadır. 
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Tablo 3: Fanatik Gazetesi’nin 20 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki Sayfalarında Yer Alan 

Basın Dili 

Tarih Başlık Metafor 

20.04.2016 Kumpas Operasyonu 

Aslanın Kader Sınavı 

Savaş Terimi 

Kinaye / Kalıp İfade  

13.05.2016 Berlin Kuşatması 

Ateş Hattında Büyük Kapışma 

Güneş’ten Derbi Taktiği 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

14.05.2016 Kader Günü Kinaye / Kalıp İfade 

18.05.2016 Efsane Geliyor Kinaye  

20.05.2016 Sinan Gümüş Fırtınası Kinaye  

28.05.2016 Bedimo Bombası 

Kartalda Savunma Taarruzu 

Bursa’da Müthiş Operasyon 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Fanatik Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi) ve kinayeli aktarma 

oldukça fazla kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. 

Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Operasyon”, “Kuşatma”, “Ateş Hattı”, “Bomba”, “Savunma”, 

“Taarruz” gibi kelimelerdir. Fanatik gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, 

mecazlı bir anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Efsane Geliyor”, “Sinan Gümüş Fırtınası” gibi kinayeli 

anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, Fanatik gazetesinde “kalıp ifadelerle yapılan aktarmalar”da kullanılmıştır. 

“Her toplumda belli durumlar için söylenmesi gelenek olmuş sözler, duyguları açığa vuran kalıplar vardır. 

Gazete, haber başlıklarında “Aslanın Kader Sınavı”, Kader Günü” gibi kalıp ifadelerle yapılan aktarmalara 

yer vermiştir. 

Fanatik Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde;  

*Kumpas Operasyonu, başlıklı haberde “Futbolda şike soruşturmasında kumpas” gerekçesiyle yürütülen 

soruşturmada eş zamanlı operasyonla 64 kişinin gözaltına alındığı duyurulmaktadır.  

*Aslanın Kader Sınavı, bu başlıkta Galatasaray’ın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Çaykur Rizespor 

ile çok kritik bir mücadeleye çıkacağı ve UEFA’dan gelen cezayı tamamlamak için kupayı kazanmaktan 

başka çaresinin olmadığı duyurulmaktadır.  

Fanatik Gazetesinin 13 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Berlin Kuşatması, Fenerbahçe Basketbol Kulübü’nün Almanya’nın Başkenti Berlin’de Laboral ile Final-

Four’da yarı final maçına çıkacağı haber konusunu oluşturmaktadır.  

*Ateş Hattında Büyük Kapışma, bu haber başlığında PTT 1. Lig’de alt lige düşecek ilk iki takımın belli 

olduğu üçüncünün ise netlik kazanması için 34. hafta maçlarına bakılacağından bahsedilmektedir.     
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*Güneşten Derbi Taktiği, bu başlıkta Beşiktaş’ın Osmanlıspor ile oynayacağı futbol maçı için Teknik 

Direktör Şenol Güneş’in bu maça final gözüyle baktığı ve futbolcuları sık sık uyardığı haber konusunu 

oluşturmaktadır. 

Fanatik Gazetesinin 14 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Kader Günü, başlıklı haberde İspanya Ligi La Liga’da şampiyonun oynanacak son maçların ardından belli 

olacağı duyurulmaktadır. Lig 1. Barcelona Granada ile Lig 2. R.Madrid – Deportivo ile karşılaşacak. 

Fanatik Gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Efsane Geliyor, başlıklı haberde Antalyaspor’un Samuel Eto’o dan sonra Ronaldinho’yu transfer etmek 

için görüşmelere başladığını ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı duyurulmaktadır. 

Fanatik Gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Sinan Gümüş Fırtınası, başlıklı haberde yaşadığı sakatlık nedeni ile bir süre sahalardan uzak kalan Sinan 

Gümüş’ün ligin son maçında 3 gol atarak müthiş bir geri dönüş yaptığı haber konusunu oluşturmaktadır.  

Fanatik gazetesinin 28 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Bedimo Bombası, bu başlıkta Beşiktaş’ın gelecek sezon için takıma takviyeler yapmak istediği bunun 

içinde Lyon’un 31 yaşındaki Kamerunlu stoperi Henri Bedimo’nun transfer listesinde olduğundan 

bahsedilmektedir.  

*Kartalda Savunma Taarruzu, başlıklı haberde Devler Ligi’nde boy gösterecek Beşiktaş’ın savunma 

hattını yenilemeye hazırlandığı ve Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Ospina, Henri Bedimo için görüşmelere 

başladığı duyurulmaktadır.  

*Bursa’da Müthiş Operasyon, bu başlıkta Bursaspor’un transfer çalışmalarına başladığı ve Merter Yüce 

ile İsmail Konuk’u renklerine bağladığı, Djalma Campus ile de anlaşma sağlandığı haber konusunu 

oluşturmaktadır. 

Tablo 4: 01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Gazetelerin Araştırmaya Konu Olan Haberlerin 

Başlıklarında Geçen Şiddet İçerikli Sözcüklerin Dağılımı 

Sözcük Toplam 

Harekâtı 5 

Bomba 4 

İntikam 3 

Operasyon 3 

Pusu 2 

Taarruz 2 

Seferberlik 3 

Militarist ve savaşın mecaz anlamlı olarak sık kullanıldığı belirlenen 7 anahtar kelimenin taranmasına göre 

spor gazetelerinin incelenen dönemde Foromaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin haber 

başlıklarında ve manşetlerinde en fazla “Harekâtı”, “Bomba” ve “İntikam” kelimelerinin geçtiği 

saptanmıştır. Tarama yapılan kelimeleri en fazla kullanan gazete Fotomaç gazetesi olduğu görülmüştür.   
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01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Gazetelerin Araştırmaya Konu Olan Haberlerinde Geçen 

Kelimelerin Sözcük Anlamları 

Harekât: Belli bir amaç gözetilerek bir askeri birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalana 

vb. işler. 

Pimi Çekmek:  Başkasına zarar verecek kötü bir olayı başlatmak. 

Bomba: Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü 

büyüklükte patlayıcı, ateşli silah 

Gözden Düşmek:  Sevgi, saygı ve ilgisini yitirmek. 

Kolları Sıvamak:  Bir iş yapmaya güçlü bir biçimde, istekle hazırlanmak. 

Komutan:  Bir asker topluluğunun başı, kumandan. 

Kanca Atmak: Bir kişiyi veya şeyi ele geçirmek için uğraşmak. 

Neşter:  Kan almak, aşı yapmak veya apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak. 

Operasyon:  Elde edilecek sonuç için alınan önlem / yürütülen işlemlerin bütünü. 

Çare:  Bir engeli aşmak, bir sonuca ulaşmak için tutulması gereken yol. 

Kapmak: Ansızın yakalayarak, bir anda çekip almak 

Seferi: Savaş ile ilgili olan. 

Donanma: Belli bir amaçla kullanılan gemilerin bütünü. 

Gol Makinesi: Çok gol atan kişi. 

Kıyım: Katliam, toplu öldürme (Mec), haksızlık, kötülük yapma. 

Gün Saymak: Herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu heyecanla beklemek. 

Düğmeye Basmak:  Bir konuda harekete geçilmesi işaretini vermek. 

Tutunmak: Tutup bırakmamak, dayanmak, sarılmak veya asılmak. 

Yeniçeri: Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yeniçeri ocağında sürekli görev yapan ücretli yaya 

asker. 

İpleri Koparmak:  Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak. 

Kuşatma: Ele geçirmek ereğiyle bir yerin çevresini sarma. 

Taktik: Belli bir sonuç almak, savaşı kazanmak ereğiyle, savaş araçlarını ve güçleri etkin bir biçimde 

birleştirerek ve kullanarak, kara, deniz ya da hava savaşını yönetme sanatı. 

Taarruz:  Saldırı. 

Savunma: Saldırıya karşı koyma. 

SONUÇ 

Bu çalışmada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak 

işleyen spor basını, futbol haberleri temel alınarak haber dili, manşetler ve başlıklar incelenmiştir. 

Çalışmada, spor gazeteleri manşetlerinde ve başlıklarda kullanılan ve basın dili olarak nitelendirilen farklı 

dil yapılanması ve bu dilin ne şekilde kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada Türkiye’de 

yayımlanan üç spor gazetesi olan Fotomaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin 01 Nisan–

28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele belirlenmiş sayılarının futbolla ilgili sayfaları incelemeye alınmış, 

bu sayfalardaki futbol yazılarının manşetleri ve başlıkları incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda 
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dilbilimsel açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada yöntem olarak niceliksel içerik çözümlemesi 

kullanılmıştır. Öncelikle gazeteler belirlenmiş ve ele alınan dönemde gazeteler incelenerek kategorilere 

ayrılmıştır. Beş kategoriden oluşan inceleme bulguları aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır: 

Fotomaç Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi, tıp terimi) deyim 

aktarması ve kinayeli aktarma sıkça kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı 

terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Harekâtı”, “Bomba”, “Pusu”, “Operasyon” 

kelimeleri ile tıp terimi olan “Çare”, “Neşter” gibi kelimelerdir. Gazete bu terimleri hemen her haber 

aktarmasında kullanmıştır. Fotomaç gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, 

mecazlı bir anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Takıma Azizsilin”, “Eren’e Kanca” gibi kinayeli anlatımlar 

kullanılmıştır. Ayrıca, haber başlıklarında “Gözden Düşmek”, “Kolları Sıvamak”, “Can Sıkmak” gibi 

deyimler de kullanılmıştır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi), 

deyim aktarması ve kinayeli aktarma Fotomaç Gazetesine oranla daha az kullanılmıştır. Spor haberleri 

sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan 

“Harekâtı”, “Seferi”, “Hücum” gibi kelimelerdir. Ayrıca Fotomaç gazetesinde kullanılmayan “Polis Terimi” 

kullanılmıştır. AMK gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir anlatım 

tarzı öne çıkarılmıştır. “Türkiye Uzun Atladı”, “Beşiktaş’ın Gol Makinesi”, “Kıyım Zamanı”, “Gaziantep 

Tutundu” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, “Demir Bileniyor”, “Gün Saymak” gibi deyimler 

kullanılmıştır. 

Fanatik Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi) ve kinayeli aktarma 

oldukça fazla kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. 

Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Operasyon”, Kuşatma”, “Ateş Hattı”, “Bomba”, “Savunma”, “Taarruz” 

gibi kelimelerdir. Fanatik gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir 

anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Efsane Geliyor”, “Sinan Gümüş Fırtınası” gibi kinayeli anlatımlar 

kullanılmıştır. Ayrıca, Fanatik gazetesinde “kalıp ifadelerle yapılan aktarmalar” da kullanılmıştır. “Her 

toplumda belli durumlar için söylenmesi gelenek olmuş sözler, duyguları açığa vuran kalıplar vardır. Gazete, 

haber başlıklarında “Aslanın Kader Sınavı”, “Kader Günü” gibi kalıp ifadelerle yapılan aktarmalara yer 

vermiştir. 

Gazetelerin araştırmaya konu olan haberlerin başlıklarında geçen şiddet içerikli sözcüklerin dağılımına 

baktığımızda, spor gazetelerinde savaş terimini çağrıştıran ve en fazla kullanılan metafor “Harekatı” ve 

“Bombası” olduğu saptanmıştır. Spor gazeteleri futbolcuların transferlerinde ve transfer görüşmelerinde 

kulüplerin mücadelesini göstermek için “Harekâtı” ve “Bombası” ifadesini kullanmıştır. Bu ifadeler en fazla 

3 büyüklerin transfer görüşmelerinde haber başlığı olarak geçtiği görülmektedir. Savaş terimini en fazla 

kullanan gazete Fotomaç olurken, an az AMK gazetesi kullanmıştır. 

Sonuç olarak; kullanılan dil ve dil yapısıyla gazete manşetlerinin ve başlıklarının diğer yazınsal türlerde 

rastlanılmayan dilsel özellikler taşıdığı ve gazetelerin kendilerine ait ayrı bir basın dilinin olduğu 

görülmektedir. İncelenen gazetelerdeki manşet ve başlıklarda spor basınının süslü ve abartılı bir dil 

kullandığı, deyim ve söz kalıplarını (benzetme, kinaye) ve metaforların sıkça tekrarladığı görülmüştür. Bu 

tekrarlar spor basınına özgü bir dilin varlığını göstermektedir.  
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Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir 

Araştırma: Çankırı Örneği 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi,  Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

 

Öz 

Teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş zamanlarında artış 

meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların çalışma ve zorunlu 

ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı etkinliklere katılarak 

bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen zamanları ifade etmektedir. Bu çalışmada 

Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Boş zaman, Çankırı 

GİRİŞ  

Tarihsel süreç içerisinde insanların zamana her daim ihtiyaç duydukları bilinmekle birlikte, son yıllarda 

çalışma hayatında yaşanan değişim ve teknolojik gelişimler ışığında insanların boş zamanlarında bir artış 

olduğunu söylenebilir.  

Günümüzde insanların sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerinde meydana gelen olumlu gelişmeler bireyleri; 

zamanlarını faydalı olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, özellikle harcanabilir gelirdeki artış, 

çalışma sürelerinin kısalması, kent içi rekreasyonel etkinlik imkânlarının gelişmesi sonucu bireyler boş 

zamanlarını daha verimli değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

Rekreasyonel faaliyetler katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri ve gönüllü olarak katıldıkları 

etkinlikleri kapsamaktadır. Bu etkinlikler, televizyon izlemek, müzik dinlemek gibi pasif etkinlikler 

olabileceği gibi aktif katılımı gerektiren sportif etkinlikler, doğa temelli faaliyetler veya kültürel, sanatsal 

etkinlikler olabilmektedir. 

İngilizce recreation kelimesinin karşılığı olarak rekreasyon teriminin sözlük anlamı yeniden yaratma, 

canlandırma, yeniden yaratılmış şey, eğlence, dinlenme ve boş zamanı hoşça vakit geçirmeyi ifade 

etmektedir (Hazar, 2003, s. 21). 

Rekreatif faaliyetler bireylere fiziki sağlık gelişiminin sağlanmasının yanında, ruh sağlığı kazandırılması, 

insanı sosyalleştirmesi,  kişisel beceri ve yeteneğini geliştirmesi, çalışma başarısı ve iş verimini artırması, 

ekonomik hareketlilik sağlaması ve insanı mutlu etmesi gibi çok sayıda olumlu faydalar sağlamaktadır. Boş 

zamanda yapılan bu etkinliklerde inisiyatif kişinin kendisindedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada 

Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Zaman Kavramı 

Zaman kavramı, günümüzde de olduğu gibi tarihler boyunca insan yaşamını dikkat çekici bir şekilde 

etkileyen ve aslında düzenleyen de bir olgudur. Güven ve Yeşil (2011) zamanı, önüne geçilmez bir şekilde, 

sabit bir hızla akıp geden ve tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli bir değer olarak tanımlarken, 
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ayrıca insanın duyu organları ile algılamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu 

ve gerçek tanımlamasını yapmışlardır (Gül, 2014: 3). 

Zaman kişinin sonsuzluk ölçüsüdür; bir yerden başka bir yere, bir deneyimden başka bir deneyime geçişinin 

ne kadar sürdüğüne dair geliştirdiği süredir (Arslan, 2013: 1). 

Zaman, bireylerin özel ve meslek yaşantılarında amaçlarına etkili ve verimli bir biçimde hizmet etmesi için 

iyi bir şekilde planlanmalı, organize edilmeli, yönlendirilmeli, koordine edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır 

(Erdem, Pirinçci & Dikmetaş, 2005). İyi değerlendirilmediği takdirde bireylerde stres yarattığını belirten 

Hazar’a (2003: 5) göre zaman; ödünç alınamayan, kiralanamayan, çoğaltılamayan, depolanamayan ve 

tasarruf edilemeyen bir olgudur.  

Ayrıca; Drucker’e göre, en kıt ve eşsiz, Mackenzie’e göre son derece nazik, Tyler’e göre hayattaki en 

acımasız en katı element ve Laiken’e göre ise temel kaynak olan bir varlıktır (Karaküçük, 1999, s. 9).  

Zamanın iyi yönetilmesi için, kullanım bölümlerinin dikkate alınması gerekir. Bazı araştırmacılar zamanı 

tanımlayabilmek için zamanı farklı parçalara ayırmanın gerekliliği görüşünü savunmaktadırlar.   

Kapsamlı ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan bir bölümleme Meyer ve diğ. (1970) tarafından 

yapılmıştır. Buna göre zaman, çalışma ve çalışma dışı (serbest) zaman olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma 

zamanının karakteristiğini “zorunluluk” oluşturur. Bu zaman dilimini işe ayrılan zaman ve işle ilgili ulaşım 

veya ikinci iş gibi zorunluluk içeren aktiviteler oluşturur (Karaküçük ve Akgül, 2016, s. 8).  

Şekil 8: Zaman Kullanım Bölümleri 

Kaynak: 

Karaküçük & Akgül, Ekorekreasyon Rekreasyon Ve Çevre, (2016, s. 12) 

Rekreasyon ve Boş Zaman 

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

insanların kültürel ve sosyo-ekonomik düzeylerinde meydana gelen gelişmeler bireyleri zamanlarını faydalı 

olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, farkındalığı, bilgisi, birikimi, boş zamanı ve harcanabilir 

geliri artan kişiler bu boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

ZAMAN

Çalışma (iş) Zamanı

* İşe bağımlı zaman,

*Çalışma saati dışında kalan ancak çalışma 

için hazırlık ve işe gidiş geliş sürelerini 

içeren zaman,

*Uğraşılan işle veya ikinci işle ilgili 
normal     mesai dışı yapılması gereken 

mesleki uğraşlar.

Çalışma Dışı Zaman

(Serbest Zaman-Free Time)

-Varoluşla ilgili zaman (Existence)

* Yemek

*Uyku

-Boş Zaman (Leisure Time)

*Rekreasyon

*Atipik faaliyetler



126 
 

Boş zaman ve serbest zaman kavramlarının çoğunlukla aynı olarak kabul edildiği ve aynı tanım içerisinde 

yer aldığı görülmektedir. Buna rağmen boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 

Serbest zaman (free time) içinde oluşan boş zaman (leisure time) alanında, yine kişinin özgürce seçip 

uyguladığı etkinlikler rekreasyonu oluşturmaktadır (Karaküçük, 2008: 31). 

Birçok araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir. 

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir 

(Karaküçük, 2008: 29). 

Boş zaman (leisure) ve serbest zaman (free time) iki farklı dünyada yaşar (Mannell & Iso-Ahola, 1987) ve 

işlevsel olarak içerikleri birbirinden oldukça farklıdır. İç içe olmalarına karşın taşıdıkları anlam ve ifade 

ettikleri olgu birbirinden oldukça farklıdır. 

Buna göre; boş zaman (leisure) spesifik uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın (free time) bir 

parçasıdır (Mieczkowski, 1990: 10). 

Rekreasyon kelimesi, Latince yeniden yaratma tazelenme anlamındaki ‘recreare’ kelimesinden türetilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya da ruhun canlandırılması, yeniden doğum” 

anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma, 

değişime karşılık gelmektedir (Jensen & Guthrie, 2006: 17). 

Rekreasyonun Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu 

ise bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 

eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 2008: 59). 

Rekreasyonun zorunlu ihtiyaçlar ve çalışma hayatı dışındaki faaliyetlere katılmak için ihtiyaç duyulan boş 

zamanlar ile ilgili olmasından dolayı zaman yönetimi iyi planlanmalıdır. Türkiye’de yetişkin bireylerin 

genellikle pasif rekreasyon faaliyetlerine yöneldikleri, yetişkin kadınların da aktif rekreasyon 

etkinliklerinden daha çok yürüyüş aktivitesini tercih ettikleri belirtilmektedir (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 

2017: 3895).   

Rekreasyonun, gerek günümüz kent ve iş ortamının olumsuz koşullarının etkisi, gerekse insanlara kattığı 

yapıcı ve olumlu özellikleri nedeniyle insanlar için bir gereksinim olduğu söylenebilir. Boş zaman 

değerlendirme faaliyetlerinin kişisel ve toplumsal gelişimdeki bu olumlu etkileri nedeni ile rekreasyonel 

hizmetler üzerinde durulması gereken bir kavramdır (Öztürk & Öztürk, 2017).  

1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi  

Bu çalışmanın temel amacı, Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıkları ve katıldıkları 

boş zaman etkinliklerinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel araştırma 

yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla ilgili literatür (Kurar ve Baltacı, 2014; Türker, Ölçer 

ve Aydın, 2016; Eroler, 2015) incelenerek bir anket formu oluşturulmuştur. Ayrıca katılımcıların yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, günlük boş zaman süreleri ve etkinliklere kimlerle katıldıkları gibi bilgilere 

ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Çankırı il merkezinde ikamet eden toplam 

400 kişiye anket uygulanmış ve kullanılabilir nitelikteki 391 anketten elde edilen veriler SPSS 22.0 

(Statistical Program for Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. 
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Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Araştırmaya katılanların % 

59,6’sı erkek, % 40,4’ü kadın iken; % 68,5’i bekâr % 31,5’i ise evlidir. Katılımcıların % 33,5i 18-25, %1,3’ü 

ise 46 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 

Tablo 2:Katılımcıların demografik özellikleri (N:391) 

  n %   n % 

 

Cinsiyet 

Erkek 233 59,6 
Medeni 

Durum 

Evli 123 31,5 

Kadın 158 40,4 Bekâr 268 68,5 

 

 

Yaş 

18-25  131 33,5 

Meslek 

Memur 56 14,3 

26-30  128 32,7 Esnaf 101 25,8 

31-35  99 25,3 İşçi 82 21,0 

36-40  21 5,4 Emekli 5 1,3 

41-45  7 1,8 Öğrenci 115 29,4 

46 ve üzeri 5 1,3 Ev Hanımı 32 8,2 

Eğitim 

İlköğretim 59 15,1 

Gelir 

1600 TL Ve Altı 136 34,8 

Lise 102 26,1 1601-2000 TL 153 39,1 

Üniversite 225 57,5 2001-3000 TL 72 18,4 

Lisansüstü 5 1,3 3001-4000 TL 22 5,6 

4001 TL Ve 

Üzeri 
8 2,0 

Katılımcıların %29,4’ü öğrenci ve %1,3 ü emekli iken; %57,5’i üniversite, %1,3’ü ise lisansüstü düzeyde 

eğitime sahiptir. Yine Tablo 1’de katılımcıların gelir seviyesi incelendiğinde % 39,1’inin 1601-2000 TL 

aralığında, % 2’sinin ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir.   

Tablo 3: Katılımcıların Çankırı’daki ikamet süreleri (N:391) 

  n % 

Katılımcıların Çankırı’da İkamet 

Süresi 

1 Yıldan az 13 3,3 

1-3 yıl 89 22,8 

4-6 yıl 65 16,6 

7-10 yıl 37 9,5 

10-14 yıl 54 13,8 

15 yıl ve üzeri 133 34,0 
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Tablo 2’ye göre araştırmaya katılanların % 3,3’ü 1 yıldan az, % 22,8’i 1-3 yıl arası, % 16,6’sı 4-6 yıl arası, 

% 9,5’i 7-10 yıl arası, % 13,8’i 10-14 yıl arası ve % 34’ü 15 yıl ve üzeri süredir Çankırı ilinde ikamet 

etmektedirler. 

 

 

Tablo 4: Katılımcıların Yetiştiği Çevre (N:391) 

  n % 

Katılımcıların 

Yetiştiği Çevre 

Köy, kasaba, küçük ilçe 94 24,0 

İl merkezi, büyük ilçe 256 65,5 

Büyük Şehir 41 10,5 

Araştırmaya katılanların % 65,5’i il merkezi ya da büyük bir ilçede,  % 10,5’i ise büyük şehirlerde 

yetiştiklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 

Tablo 5: Katılımcıların boş zaman etkinliklerine günlük ayırdıkları süreler(N:391) 

  n % 

 

Günlük Boş 

Zaman Süreleri 

Boş zamanım yok 22 5,6 

1-2 saat 123 31,5 

3-4 saat 168 43,0 

5-6 saat 39 10,0 

7 saat ve üzeri 39 10,0 

Tablo 4’e göre katılımcıların % 43’ü boş zaman etkinlikleri için günlük ayırdıkları sürelerin 3-4 

saat olduğunu,  %5,6’sı ise boş zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir. 

  Tablo 6: Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılım yeterliliğine ilişkin görüşleri  

(N: 391) 

  n % 

 

Boş zaman faaliyetlerine yeterince 

katılabildiğinizi düşünüyor 

musunuz? 

Evet  72 18,4 

Kısmen  263 67,3 

Hayır  56 14,3 
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Tablo 5’te yer alan boş zaman faaliyetlerine katılım yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde katılımcıların 

% 67,3’ünün boş zaman faaliyetlerine kısmen yeterli oranda katılabildiklerini, %14,3’ünün ise yeterli katılım 

gösteremediklerini belirtmişlerdir.  

1. Tablo 7: Katılımcıların Boş zaman faaliyetlerine katılım yetersizliğinin nedenleri (N: 391) 

  N n % 

 

 

Boş zaman faaliyetlerine katılım 

yetersizliğinin nedenleri 

Ekonomik yetersizlik 391 307 78,5 

Arkadaş eksikliği 391 43 11,0 

Çevre engelleri 391 255 65,2 

Tesis eksikliği 391 281 71,9 

Alışkanlığın olmaması 391 94 24,0 

Bilgi eksikliği 391 55 14,1 

Diğer 391 18 4,6 

Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılımlarındaki yetersizliğin nedenleri incelendiğinde ise %78,5’inin 

ekonomik yetersizlikler, %71,9’unun tesis eksiklikleri ve %65,2’sinin çevre engelleri nedeniyle boş zaman 

faaliyetlerine yeterli katılım gösteremedikleri bulgulanmıştır. 

2. Tablo 8: Katılımcıların boş zamanlarını birlikte değerlendirdikleri kişiler 

  N n % 

 

 

Boş zamanlarınızı kimlerle 

birlikte değerlendirirsiniz? 

Arkadaşlarımla 391 292 74,7 

Eşim ve Çocuklarımla 391 90 23,0 

Yalnız  391 95 24,3 

Eşimle  391 73 18,7 

Çocuklarımla 391 50 12,8 

Akrabalarımla 391 27 6,9 

Anne, Baba ve 

Kardeşlerimle 

391 74 18,9 

Diğer 391 8 2,0 

Tablo 7’de katılımcıların boş zamanlarını kimlerle değerlendirdikleri yer almaktadır. Tabloya 

göre katılımcıların %74’ü boş zamanlarını arkadaşları ile değerlendirirken, % 24,3’ü yalnız, %23’ü ise 

eşi ve çocukları ile değerlendirmektedir. 

3. Tablo 9: Katılımcıların Çankırı ilinin rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşleri (N:391) 

  n % 
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Çankırı da boş zaman 

değerlendirilebilecek alanların 

yeterliliği 

Kesinlikle yetersiz 265 67,8 

Yetersiz 97 24,8 

Kısmen yeterli 20 5,1 

Yeterli 1 ,3 

Kesinlikle yeterli 8 2,0 

Tablo 8’de yer alan Çankırı ili rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların % 67,8’i Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarını boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle 

yetersiz bulduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarının yeterliliğinin 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

4. Tablo 10: Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikler 

  N n % 

Tercih edilen boş 

zaman 

etkinlikleri 

Kitap, Gazete Ve Dergi Okurum 391 159 40,7 

Spor Yaparım 391 125 32,0 

TV Seyrederim 391 324 82,9 

Ailemle Vakit Geçirirm 391 111 28,4 

Şehir Dışına Seyahat Ederim 391 155 39,6 

Müzik Dinlerim 391 195 49,9 

Pikniğe Giderim 391 176 45,0 

Parka Giderim 391 111 28,4 

El İşi Yaparım 391 27 6,9 

Okey/ Tavla Oynarım 391 86 22,0 

Arkadaş Komşu Ve Akraba Ziyareti 391 82 21,0 

Kafe Ve Pastaneye Giderim 391 172 44,0 

Dinlenirim 391 233 59,6 

Alışveriş Yaparım/Çarşı Pazar Dolaşırım 391 139 35,5 

İnternette Vakit Geçiririm 391 294 75,2 

Bahçe İşleri İle Uğraşırım 391 35 9,0 

Çeşitli Kurslara Katılırım 391 70 17,9 

Sinema Tiyatro Konsere Giderim 391 249 63,7 
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Doğada Yürüyüş Yaparım 391 52 13,3 

Radyo Dinlerim 391 33 8,4 

Telefonla Arkadaşlarımla Konuşurum 391 87 22,3 

Diğer 391 12 3,1 

Tablo 9’a göre katılımcıların en çok tercih ettiği boş zaman değerlendirme etkinliğinin (%82,9) televizyon 

izlemek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Çankırı’daki rekreasyon alanlarının yetersiz olduğu ve 

katılımcıların boş zamanlarını en çok evde değerlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların %75,2’si 

boş zamanlarını internette vakit geçirerek değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.  

1.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda Çankırı halkının boş zamanlarını TV seyrederek, dinlenerek, gezmeye giderek, müzik 

dinleyerek genelde pasif aktivitelerle geçirdikleri, boş zamanların değerlendirilmesinde ev içi faaliyetlerin 

önemli yer tuttuğu bulgularına ulaşılmıştır. Baştuğ ve diğ. (2017), Türkiye’de yetişkin bireylerin genellikle 

pasif rekreasyon faaliyetlerine yöneldiklerini (oyun, internet, TV izleme, kitap, gazete, dergi okuma, müzik 

dinleme vb.), yetişkin kadınların ise aktif rekreasyon etkinliklerinden daha çok yürüyüş aktivitesini tercih 

ettiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları Çankırı’da ikamet eden bireylerin de TV izlemek, 

internette vakit geçirmek, dinlenmek, müzik dinlemek gibi pasif rekreatif faaliyetlere yöneldiklerini 

göstermiştir. Bu sonuçlar Türker ve diğ. (2016) tarafından hazırlanan Safranbolu halkının boş zamanlarını 

değerlendirme alışkanlıkları ile paralellik göstermektedir. 

Arslan’ın (2014), Çankırı Karatekin Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeylerinde eğitim görmekte olan 

öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri incelediği çalışmanın bütününde elde edilen sonuçlar, 

öğrencilerin boş zaman tercihlerinde genellikle zaman geçirmeye yönelik faaliyetleri çok fazla tercih 

ettiklerini göstermiştir.  

Çolakoğlu, (2005) üniversite öğretim elemanlarının boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesi ve hangi tür 

etkinliklere katıldıklarını tespit etmek üzere yaptığı çalışmasında öğretim elemanlarının çalışma saatlerinin 

fazla olduğu, boş zaman aktivitelerine fazla zaman ayıramadıkları, ortam ve şartlar oluştuğu takdirde çeşitli 

faaliyetlere katılabilecekleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının, 

%54,8’inin boş zaman kavramını “sosyal kültürel etkinliklere katılım fırsatı” olarak algıladıkları, %75’inin 

günlük boş zamanını TV izleyerek geçirdikleri tespit edilmiştir.  

Katılımcıların rekreatif etkinliklere katılma şekli incelendiğinde daha çok arkadaş grubuyla vakit geçirildiği 

görülmektedir. Bu sonuç Kurar ve Baltacı’nın (2014) Alanya halkının boş zaman değerlendirme 

alışkanlıklarını inceledikleri çalışmalarının sonuçlarına benzerlik göstermektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular Çankırı’da boş zaman etkinliklerine yönelik alanların ve imkânların yeterli 

olmadığını ve bu etkinliklerin ve alanların sayı ve niteliğinin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Bu 

bağlamda bireylerin ve toplumların sosyal yaşantılarında önemli bir yeri olan rekreatif faaliyetlerin 

organizasyonunda yerel yönetimlerin daha fonksiyonel olmasının gerektiği söylenebilir. Sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yapılacağı tesisler (futbol, basketbol, voleybol, tenis kortları gibi spor alanları, yüzme havuzu,  

oturma mekânları vb.) birçok rekreasyonel alanlar ivedilikle yapılmalı ve halkın kullanımına açılmalıdır. 
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Öz 

Kentleşme ve kentlileşmenin artması, üretim süreçlerinde otomasyon sistemlerinin insan gücünün yerini 

alması, şehirlerde yerleşim planları hazırlanırken rekreasyon alanlarına yeteri kadar yer verilmemesi ve 

sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli tesislerin yetersiz olması günümüzde 

bireylerin rekreatif etkinliklere katılmaları açısından engel teşkil etmektedir. Bu olumsuzlukların yansıması 

olarak, bireylerin rekreatif etkinliklere yeteri kadar katıl(a)maması gerek fiziksel-fizyolojik gerekse psiko-

sosyol problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın 

rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Boş zaman, rekreasyon, boş zaman engelleri, Çankırı. 

GİRİŞ  

Zaman kavramı, günümüzde de olduğu gibi tarihler boyunca insan yaşamını dikkat çekici bir şekilde 

etkileyen ve aslında düzenleyen de bir olgudur. Güven ve Yeşil (2011) zamanı, önüne geçilmez bir şekilde, 

sabit bir hızla akıp geden ve tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli bir değer olarak tanımlarken, 

ayrıca insanın duyu organları ile algılamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu 

ve gerçek tanımlamasını yapmışlardır (Gül, 2014: 3). İyi değerlendirilmediği takdirde bireylerde stres 

yarattığını belirten Hazar’a göre (2003: 5) zaman; ödünç alınamayan, kiralanamayan, çoğaltılamayan, 

depolanamayan ve tasarruf edilemeyen bir olgudur. 

Boş zaman, büyük ölçüde işin gerekliliği ve zorlayıcılığından kurtulma, özgürleşme anlamı taşır. İşin 

zorlayıcı dünyasından, gevşeme, ferahlama ve de kendini salıverme durumuna bir nevi kaçışı ifade eder 

(Aytaç, 2006: 28).  

Boş zaman ve serbest zaman kavramlarının çoğunlukla aynı olarak kabul edilmesi ve aynı tanım içerisinde 

yer verilmesine rağmen, boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Birçok 

araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir.  

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir. 

Boş zaman bir hak etme değeri taşır. Dolayısıyla boş zamanın pozitif değerinden söz edilir. Serbest zaman 

ise, seçerek değil de şartlar gereği işsiz olan bir kişinin serbest zamanına ilişkin sorununda olduğu gibi, bu 

nu nasıl kullanacağı değil, nasıl ortadan kaldıracağı şeklinde gelişir ve bu anlamda negatif bir değer taşır 

(Karaküçük, 2008: 29).  

Boş zaman kapsamlı bir açıdan ele alındığında, bireylerin boş zamanlarında üstlendikleri deneyimler 

dizisidir. Başka bir ifade ile boş zaman, insanların boş zamanlarında ilgilendikleri bir aktivite ya da birtakım 
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yükümlülüklerden uzakta olduğu bir zamanı ifade etmektedir. Daha geniş bir perspektiften ele alındığında 

ise boş zaman, iş dışında harcanan zamana karşılık gelmektedir (Argan, 2007: 13).  

Torkildsen de ( 2005: 47-64) boş zamanı kategorilere göre ayırarak sınıflandırmanın faydalı olacağını 

savunmaktadır. Torkildsen’e göre boş zaman dört ana başlığa ayrılır. Bunlar; zaman olarak boş zaman, 

aktivite olarak boş zaman, rekreasyon olarak boş zaman ve yaşam biçimi olarak boş zamandır.  

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

insanların kültürel ve sosyo-ekonomik düzeylerinde meydana gelen gelişmeler bireyleri zamanlarını faydalı 

olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, farkındalığı, bilgisi, birikimi, boş zamanı ve harcanabilir 

geliri artan kişiler bu boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

İnsanlar, çeşitli büyüklükteki zamanlarında ortaya çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava 

değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok 

amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da aktif-pasif şekillerde, kent içinde veya 

kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar (Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, Yamaner 2016: 791). 

Yenidünya düzeninde toplumlar, boş zamanlarını iyi değerlendiren, haz ve keyif alan, iş verimliliğini 

artırmayı başaran bireyler elde etmeyi hedefleyen bir politika izlemeye başlamışlardır. Boş zamanlarını etkili 

ve verimli kullanan bireylerin duygusal, ruhsal, zihinsel, toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma 

hali söz konusudur (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 2017: 3895). 

Endüstrileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı yaşam biçimine sürekli uyum sağlamak zorunda olan 

kişilerin, harcadıkları enerjinin doğurduğu gerilimlerin periyodik olarak ortadan kaldırılması psikolojik 

dengelerini korumak açısından gereklidir (Mansuroğlu, 2002).  

Günümüz insanının toplumsal ve fiziksel çevre koşullan ile denge durumu bozulmaya başlamış, sağlıklı ve 

mutlu olabilmesi güçleşmiştir. Bununla mücadele için insanlar rekreasyona ihtiyaç duymuşlardır (Aslan, 

1993).  

Ancak, bireylerin boş zaman etkinliklerine katılmalarında ya da katılamamalarında kişisel ve çevresel birçok 

faktörün etkisi bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, gelir durumu, spor geçmişinin olup olmadığı 

gibi çeşitli demografik değişkenlerin bireylerin boş zaman aktivitelerine katılamamalarına ne ölçüde engel 

oluşturduğunun belirlenmesi, daha aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olabilmeleri açından oldukça 

önemlidir. 

1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, Çankırı’da yaşayan halkın rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan 

faktörlerin belirlenmeye çalışılmasıdır. Araştırma sonucunda halkın, rekreasyon faaliyetlerine katılımına 

engel olan faktörler ortaya çıkarılarak, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara katkıda bulunulacaktır.  

2.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Betimsel 

tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma modeli veya yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. 

Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir 

(Karasar, 2004). 
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Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının 

demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci bölümde ise Alexandris & Carrol (1997) 

tarafından geliştirilen, Çoruh (2013) tarafından da Ağrı ilinde uygulanan toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden 

oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türk Toplumu için geçerlik ve güvenirlik 

çalışması ise Karaküçük ve Gürbüz (2006) tarafından yapılmıştır. Bireylerin Boş Zaman Engelleri, 

“Kesinlikle Önemsiz (1)” ve “Önemsiz (2)”, “Önemli (3)”, ve “Çok Önemli (4)” şeklinde 4’lü Likert tipi 

ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 (Statistical Program for 

Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. 

 

 

BULGULAR 

Katılımcıların demografik özellikleri  

Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Araştırmaya katılanların % 

59,6’sı erkek, % 40,4’ü kadın iken; % 68,5’i bekâr % 31,5’i ise evlidir. Katılımcıların % 33,5i 18-25, %1,3’ü 

ise 46 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 

5. Tablo 11:Katılımcıların demografik özellikleri (N:391) 

  n %   n % 

Cinsiyet 

Erkek 233 59,6 
Medeni 

Durum 

Evli 123 31,5 

Kadın 158 40,4 Bekâr 268 68,5 

Yaş 

18-25  131 33,5 

Meslek 

Memur 56 14,3 

26-30  128 32,7 Esnaf 101 25,8 

31-35  99 25,3 İşçi 82 21,0 

36-40  21 5,4 Emekli 5 1,3 

41-45  7 1,8 Öğrenci 115 29,4 

46 ve üzeri 5 1,3 Ev Hanımı 32 8,2 

Eğitim 

İlköğretim 59 15,1 

Gelir 

1600 TL Ve Altı 136 34,8 

Lise 102 26,1 1601-2000 TL 153 39,1 

Üniversite 225 57,5 2001-3000 TL 72 18,4 

Lisansüstü 5 1,3 3001-4000 TL 22 5,6 

4001 TL Ve 

Üzeri 
8 2,0 
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Katılımcıların %29,4’ü öğrenci ve %1,3 ü emekli iken; %57,5’i üniversite, %1,3’ü ise lisansüstü düzeyde 

eğitime sahiptir. Yine Tablo 1’de katılımcıların gelir seviyesi incelendiğinde % 39,1’inin 1601-2000 TL 

aralığında, % 2’sinin ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir.   

6. Tablo 2: Katılımcıların boş zaman etkinliklerine günlük ayırdıkları süreler(N:391) 

  n % 

 

Günlük Boş 

Zaman Süreleri 

Boş zamanım yok 22 5,6 

1-2 saat 123 31,5 

3-4 saat 168 43,0 

5-6 saat 39 10,0 

7 saat ve üzeri 39 10,0 

Tablo 2’ye göre katılımcıların % 43’ü boş zaman etkinlikleri için günlük ayırdıkları sürelerin 3-4 saat 

olduğunu,  %5,6’sı ise boş zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir. 

 

7. Tablo 3: Katılımcıların Boş zaman faaliyetlerine katılım yetersizliğinin nedenleri (N: 391) 

  N n % 

 

Boş zaman faaliyetlerine katılım 

yetersizliğinin nedenleri 

Ekonomik yetersizlik 391 307 78,5 

Arkadaş eksikliği 391 43 11,0 

Çevre engelleri 391 255 65,2 

Tesis eksikliği 391 281 71,9 

Alışkanlığın olmaması 391 94 24,0 

Bilgi eksikliği 391 55 14,1 

Diğer 391 18 4,6 

Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılımlarındaki yetersizliğin nedenleri incelendiğinde ise %78,5’inin 

ekonomik yetersizlikler, %71,9’unun tesis eksiklikleri ve %65,2’sinin çevre engelleri nedeniyle boş zaman 

faaliyetlerine yeterli katılım gösteremedikleri bulgulanmıştır. 

 

8. Tablo 4: Katılımcıların Çankırı ilinin rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşleri (N:391) 

  n % 

 

Kesinlikle yetersiz 265 67,8 

Yetersiz 97 24,8 
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Çankırı da boş zaman 

değerlendirilebilecek alanların 

yeterliliği 

Kısmen yeterli 20 5,1 

Yeterli 1 ,3 

Kesinlikle yeterli 8 2,0 

Tablo 4’de yer alan Çankırı ili rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların % 67,8’i Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarını boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle 

yetersiz bulduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarının yeterliliğinin 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

9. Tablo 5: Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikler 

  N n % 

Tercih edilen boş 

zaman 

etkinlikleri 

Kitap, Gazete Ve Dergi Okurum 391 159 40,7 

Spor Yaparım 391 125 32,0 

TV Seyrederim 391 324 82,9 

Ailemle Vakit Geçirirm 391 111 28,4 

Şehir Dışına Seyahat Ederim 391 155 39,6 

Müzik Dinlerim 391 195 49,9 

Pikniğe Giderim 391 176 45,0 

Parka Giderim 391 111 28,4 

El İşi Yaparım 391 27 6,9 

Okey/ Tavla Oynarım 391 86 22,0 

Arkadaş Komşu Ve Akraba Ziyareti 391 82 21,0 

Kafe Ve Pastaneye Giderim 391 172 44,0 

Dinlenirim 391 233 59,6 

Alışveriş Yaparım/Çarşı Pazar Dolaşırım 391 139 35,5 

İnternette Vakit Geçiririm 391 294 75,2 

Bahçe İşleri İle Uğraşırım 391 35 9,0 

Çeşitli Kurslara Katılırım 391 70 17,9 

Sinema Tiyatro Konsere Giderim 391 249 63,7 

Doğada Yürüyüş Yaparım 391 52 13,3 

Radyo Dinlerim 391 33 8,4 
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Telefonla Arkadaşlarımla Konuşurum 391 87 22,3 

Diğer 391 12 3,1 

Tablo 5’e göre katılımcıların en çok tercih ettiği boş zaman değerlendirme etkinliğinin (%82,9) televizyon 

izlemek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların % 75,2’si ise internette vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlar yerel halkın pasif katılımlı rekreasyonel etkinliklere yöneldiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

 

10. Tablo 6: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen zaman ve ilgi eksikliği alt 

boyutuna yönelik görüşleri 

 

 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen zaman ve ilgi eksikliği 

alt boyutu 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n
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a
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n % n % n % n % 

İş/çalışma zamanının yoğun olması 44 
11,

3 
135 

34,

5 
167 

42,

7 
45 

11,

5 
2,54 

Aile için zaman ayırmak zorunda 

olmak 
43 

11,

0 
145 

37,

1 
148 

37,

9 
55 

14,

1 
2,55 

Sosyal etkinlikler için zaman 

ayırmak zorunda olmak 
43 

11,

0 
97 

24,

8 
165 

42,

2 
86 

22,

0 
2,75 

Program zamanlarının uygun 

olmaması 
36 9,2 92 

23,

5 
159 

40,

7 
104 

26,

6 
2,85 

Geçmişte bu tür etkinlikleri 

sevmemek 
61 

15,

6 
138 

35,

3 
98 

25,

1 
94 

24,

0 
2,58 

İlgili olmamak 63 
16,

1 
109 

27,

9 
153 

39,

1 
66 

16,

9 
2,57 

Rutin programı bozmak istememek 48 
12,

3 
99 

25,

3 
108 

27,

6 
136 

34,

8 
2,85 

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen zaman ve ilgi eksikliği alt boyutunda 

en yüksek ortalama değerler olarak program zamanlarının uygun olmaması ve katılımcıların rutin 

programlarını bozmak istememelerinin rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

 

Tablo 7: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen birey psikolojisi alt boyutuna yönelik 

görüşleri 
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Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Birey Psikolojisi Alt 

Boyutu 

K
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z
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n % n % n % n % 

Aktivitelerin yorgunluk hissi vermesi 
64 

16,

4 
70 

17,

9 
148 

37,

9 
109 

27,

9 
2,77 

Kendini yorgun hissetmek 
32 8,2 78 

19,

9 
173 

44,

2 
108 

27,

6 
2,91 

Sakatlanmaktan korkmak 
67 

17,

1 
91 

23,

3 
133 

34,

0 
100 

25,

6 
2,68 

Sağlık problemleri 
55 

14,

1 
124 

31,

7 
115 

29,

4 
97 

24,

8 
2,65 

Kendini güvende hissetmemek 
85 

21,

7 
117 

29,

9 
109 

27,

9 
80 

20,

5 
2,47 

Sosyal ortamlardan mutlu olmamak 
104 

26,

6 
94 

24,

0 
99 

25,

3 
94 

24,

0 
2,47 

Tablo 7’ye göre araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen birey psikolojisi alt 

boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların kendilerini yorgun hissetmelerinin rekreasyonel 

faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir. Katılımcıların çalışma koşullarının ağırlığı ve sürelerinin 

uzunluğu nedeniyle rekreasyonel etkinliklere katılmadıkları ya da pasif katılımlı aktivitelere yöneldiği 

değerlendirilebilir.  

Tablo 8: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen bilgi eksikliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Bilgi eksikliği alt boyutu 

K
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k
le
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n % n % n % n % 

Nerden öğreneceğini bilmemek 
72 

18,

4 
168 

43,

0 
101 

25,

8 
50 

12,

8 
2,33 

Nerede katılacağını bilmemek 
75 

19,

2 
109 

27,

9 
112 

28,

6 
95 

24,

3 
2,58 

Öğretecek kimsenin olmaması 
104 

26,

6 
99 

25,

3 
97 

24,

8 
91 

23,

3 
2,45 
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Tablo 8 incelendiğinde araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen bilgi eksikliği 

alt boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların rekreasyonel etkinliklere nerede katılacaklarını 

bilmemelerinin faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

Tablo 9: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen ulaşım sorunu alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Ulaşım Sorunu Alt 

boyutu K
es
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k
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a
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n % n % n % n % 

Eve yakın imkânların olmaması 
69 

17,

6 
100 

25,

6 
146 

37,

3 
76 

19,

4 
2,59 

Ulaşımın zaman alması 
80 

20,

5 
84 

21,

5 
145 

37,

1 
82 

21,

0 
2,59 

Arabamın olmaması 
70 

17,

9 
98 

25,

1 
98 

25,

1 
125 

32,

0 
2,71 

Yeteri kadar paranın olmaması 
56 

14,

3 
113 

28,

9 
136 

34,

8 
86 

22,

0 
2,64 

Tablo 9’da yer alan araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen ulaşım sorunu alt 

boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların arabalarının olmamasının rekreasyonel faaliyetlere 

katılımı engellediği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen tesis yetersizliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Tesis Yetersizliği alt 

boyutu 
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Tesis donanımının yetersiz olması 

74 

18,

9 94 

24,

0 134 

34,

3 89 

22,

8 

2,61 

Tesislerin yetersiz olması 

82 

21,

0 106 

27,

1 98 

25,

1 105 

26,

9 

2,58 

Tesislerin kalabalık olması 

56 

14,

3 111 

28,

4 125 

32,

0 99 

25,

3 

2,68 

Sunulan hizmetleri beğenmemek 

56 

14,

3 118 

30,

2 138 

35,

3 79 

20,

2 

2,61 

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen tesis yetersizliği alt boyutunda en 

yüksek ortalama değer olarak tesislerin kalabalık olmasının rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği 

görülmektedir.  

 

 

 

 

Tablo 11: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen Arkadaş Eksikliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Arkadaş Eksikliği alt 

boyutu 
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n % n % n % n % 

Arkadaşlarımın zamanının olmaması 
80 

20,

5 
111 

28,

4 
110 

28,

1 
90 

23,

0 
2,54 

Beraber katılacak kimsenin olmaması 
69 

17,

6 
114 

29,

2 
102 

26,

1 
106 

27,

1 
2,63 

Arkadaşlarımın bu tür etkinliklere 

katılmaktan hoşlanmaması 
79 

20,

2 
109 

27,

9 
98 

25,

1 
105 

26,

9 
2,59 

Tablo 11 de yer alan araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen arkadaş eksikliği 

alt boyutunda en yüksek ortalama değerin katılımcıların beraber katılacağı kimsenin olmamasının 

rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Genel olarak incelendiğinde, boş zaman olgusu, insanların çalışma ve iş hayatı  için ayrılan zorunlu 

zamanların ve temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan serbest zamanların dışında yer alan zaman 

dilimi olarak ifade edilebilir. Literatürde yer alan tanımlar dikkate alındığında rekreasyon; kişilerin boş 
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zamanlarında gerek zihinsel ve gerekse fiziksel olarak yenilenmek amacıyla katıldıkları çeşitli etkinlikleri 

kapsamaktadır (Öztürk ve Tecimen, 2017). Bu aktiviteler; açık veya kapalı alanlarda; aktif ya da pasif katılım 

gerektiren şekillerde; kent içinde veya kırsal alanlarda yapılan etkinlikler olabilmektedir.  

Rekreasyonel faaliyetlere katılımın bireylerin yaşam kalitesine ve çalışma motivasyonuna olumlu etkilerinin 

olduğunun belirlenmesine rağmen, günümüzde pek çok kişinin rekreasyonel amaçlı etkinliklere yeterli 

düzeyde katılmadığı görülmektedir. Rekreasyonel etkinliklere yeterli katılımın gösteril(e)memesinin pek çok 

nedeni olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımlarını 

engelleyen faktörlerin başında “birey psikolojisi” faktörünün yer aldığı ve bunu sırasıyla; “zaman ve ilgi 

eksikliği”, “ulaşım eksikliği” , “tesis yetersizliği” ve “bilgi eksikliği”  faktörlerinin izlediği ve “arkadaş 

eksikliği” faktörünün ise sıralamanın sonunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan   tanımlar   dikkate   alındığına  rekreasyon,   bireylerin   boş   zamanlarında   zihinsel   ve   fiziksel 

 yönden   yenilenmek   amacıyla  yapmış  olduğu  çeşitli  aktiviteleri  kapsamaktadır. 

Bu  aktiviteler  gezmek,  eğlenmek,  dinlenmek, kendini  geliştirmek  vb.  birçok  etkinliği  içine  almaktadır. 

Katılımcıların boş zaman etkinliklerine katılım engellerinde birey psikolojisi alt boyutunda kendini yorgun 

hissetmek ifadesinin en yüksek ortalama puana sahip olmasının nedeni bedenen yoğun çalışma temposu 

içerisinde olan bireylerin boş zamanlarını pasif etkinliklerle ve dinlenerek geçirdikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Katılımcıların %59,6’sının boş zamanlarında dinlendiklerini belirtmeleri bu çıkarımı 

desteklemektedir.  

Ulaşım eksikliği alt boyutunda katılımcıların arabalarının olmaması ve tesis yetersizliği alt boyutunda ise 

tesislerin kalabalık olmasının boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen unsurlar olduğu görülmektedir. 

Bu noktada şehrin farklı noktalarına yeni rekreasyon alanlarının yapılması, mevcut ve yeni yapılacak tesislere 

toplu ulaşımın sağlanmasının boş zaman aktivitelerine katılımı arttıracağı düşünülmektedir.  

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen bilgi eksikliği alt boyutunda en yüksek 

ortalama değer olarak katılımcıların rekreasyonel etkinliklere nerede katılacaklarını bilmemelerinin 

faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir. Yapılacak olan bilgilendirme faaliyetlerinin ve kent 

merkezinde yer alan rekreasyonel alanların sayısının arttırılması ve kullanım koşullarının iyileştirilmesinin 

rekreatif etkinliklere katılımı artırabileceği söylenebilir. 

Çalışma bulguları araştırma grubunun %63’ünün boş zaman faaliyetlerine günlük 3-4 saat ve üzeri saat 

zaman ayırdıklarını göstermektedir. Bu faaliyetler ağırlıklı olarak TV izlemek, internette vakit geçirmek ve 

dinlenmek gibi pasif katılımlı etkinlikleri içermektedir. Bu sonuçlar katılımcıların Çankırı ilindeki 

rekreasyon alanlarının boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle yetersiz olarak değerlendirdiği sonucunu 

desteklemektedir. Boş zamanların değerlendirilmesinde rekreasyonel faaliyetlerin yaşam kalitesini arttıran 

önemli bir faktör olduğu değerlendirildiğinde Çankırı’da yaşayan halkın katılabileceği farklı rekreatif 

etkinlik seçeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yerel halkın rekreasyonel faaliyetlere 

yönelik bilgi ve ilgilerinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılması, boş zamanların daha verimli bir 

şekilde değerlendirilmesi konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Ülkelerin sportif başarıları kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok 

geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. Bu 

başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun yaş ve 

uygun spor branşına yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir.  

Son zamanlarda Türk futbolunda,  özellikle milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da 

katılamayarak başarısızlığımızı net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana 

nedenlerden biri de altyapı eksikliği olduğunu söylenebilir. Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra 

futbolda yeni yapılanmaya giden ve çeşitli projelerle altyapıya verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci 

bir milli takım çıkarabilen Almanya, 2014 Dünya kupasını da kazanması altyapıya ne kadar önem 

verdiklerini açıkça göstermektedir. 2014 yılındaki maçlarında kullandığı kadrosundaki oyunculara 

bakıldığında liglerinde başarılı olmuş önemli isimlerin yetiştikleri kulüpte futbol oynadıkları belirlenmiştir.  

Araştırmanın amacı, Türkiye ile Almanya’nın futbol altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan 

oyuncu sayıları incelenerek karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır. 

Yatay yaklaşımda Türkiye’deki ve Almanya’daki futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, 

basılı kaynaklarına ve web sayfalarının incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin 

futbol altyapısının genel özellikleri ve sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından taranmıştır.  

Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı oldukları, yaptıkları 

işin bilicinde, yetenek seçiminde adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Almanya Türkiye’ye göre 

tesis ve malzeme açısından da farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Futbol, Futbol alt yapısı, Türkiye’de ve Almanya futbol alt yapılarının karşılaştırılması  

 

COMPARISON BETWEEN TURKEY AND GERMANY FOOTBALL EXAMINING IN 

FRASTRUCTURE 

 

Abstract 

The sporty achievements of the countries provide a positive contribution to the political and economic 

developments of the countries as well as their recognition and prestige. The early concept of the importance 

of sport, countries, spore have made very broad-based investments, and as a result they have achieved 

international success. The most important factors of this success are the orientation of skilled young people 
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to the appropriate age and appropriate sports branch in infrastructure and infrastructure selection together 

with the infrastructure operators. 

 

Recently we have clearly noticed our failure in Turkish football, especially not participating in the 2018 

World Cup at national teams’ level. One of the main reasons underlying this failure can be said to be lack of 

infrastructure. Especially after the 2002 World Cup, Germany is able to draw a second national team due to 

the new structure in the football and the importance given to the infrastructure by various projects, it shows 

clearly how important the 2014 World Cup is to the infrastructure. When we looked at the players in the 

squad that we used in the matches of 2014, it was determined that the important people who were successful 

in their leagues played football in the clubs they grew up. 

Purpose of the study, the general features of Germany's football infrastructure in Turkey and the 

infrastructure is examined, compared with the number of players. In the comparison, horizontal approach 

model was applied. Certain elements of football infrastructure in Turkey and in Germany on the horizontal 

approach are discussed. The data is based on an examination of the printed resources and web pages, so that 

the general characteristics and numerical information of the football infrastructure of the countries in question 

are scanned from printed sources and web pages. 

As a result, it has been determined that the infrastructure trainees in Germany are more equipped than the 

Turkish trainers and that they are fair in the selection of talent. It was determined that there were differences 

in terms of plant and materials by Germany Turkey. 

Keywords: Football, Football infrastructure, Comparison of Turkey and Germany football infrastructure  

 

Giriş 

Dünya tarihinin gelişim sürecinde pek çok spor insanları etkisi altına almasına rağmen hiçbir spor branşı 

futbol kadar popüler olmamıştır.1Buna göre futbol günümüzde spor olmanın yanında büyük bir endüstri 

haline gelmiştir.21. Yüzyılın başlarından itibaren futbol, Dünya genelinde en çok izlenen, büyük bir ticari 

kapasiteye ve endüstriye ulaşmıştır.1 

 

Bu endüstri ile birlikte kulüpler dev şirketlere dönüşmüştür. Takımlar amaçlarına ulaşabilmek için büyük 

paralar harcayarak daha nitelikli futbolcuları kadrosuna katmıştır. Yapılan bu büyük transferlerle birlikte 

harcanan büyük paralar kulüpleri zamanla ekonomik krize itmiştir. Bunun sonucunda da bu kulüpler amatör 

kümeye düşmüşler hatta tamamen yok olmuşlardır.1Konuya ilişkin en önemli örnek Ordu spor olmuştur 

borçlarından dolayı küme düşmeye kadar indirilmiştir UEFA kriterlerine uyum sağlayamamış sporculara 

borçlarını ödeyemediği için lige eksi puanlarla başlayarak her yıl bir lig düşmüştür.  

 

Pahalı transferlerin neden olduğu ekonomik krizlerin çözümünde akılcı transfer politikalarının yanı sıra iyi 

organize olmuş, verimli bir şekilde işleyen altyapı sistemleri de oldukça etkili olabilmektedir.2 

Spor kulüplerinin sağlam bir altyapıya sahip olmalarında kendi çabaları kadar ülkelerinin uyguladıkları 

sağlam ve tutarlı spor politikalarının da önemli olduğu söylenebilir.  
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Ülkelerin sportif başarıları, kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok 

geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. Bu 

başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun yaş ve 

uygun spora yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir.3 

Elit bir sporcunun yetiştirilmesi için iyi eğiticiler tarafından uzun yıllar planlı ve programlı çalıştırılması, iyi 

malzeme ve tesis gerekmektedir. 4 

 

Türkiye Milli Takımının başarıya giden yolda altyapıya verilen önemin fark edilmesinde başka ülkelere 

bakmasına gerek yoktur. Çünkü Türkiye Milli Takımının geçmişte gösterdiği başarılı performanslara 

baktığımızda kadroda yer alan kilit isimlerin kendi yetiştikleri kulüplerin formasını giydikleri 

görülmektedir.5 

 

Tablo 1. Türkiye Milli Takımının 2002-2016 yıllarında kadrosunda olan ve altyapısında yetişip 

formasını giydikleri kulüpler.* 

    

                          2002 YILI                            2008 YILI                               2016 YILI  

         FUTBOLCU 

 

KULÜBÜ             FUTBOLCU KULÜBÜ       FUTBOLCU KULÜBÜ   

Bülent 

Korkmaz 

 

Galatasaray Tolga Zengin Trabzonspor Mahmut Tekdemir Medipol 

Başakşehir 

Okan Buruk 

 

Galatasaray Sabri Sarıoğlu Galatasaray Serdar Kahveci Bursaspor 

Tugay 

Kerimoğlu 

 

Galatasaray  Arda Turan Galatasaray  Ahmet Yılmaz 

Çalık 

Gençlerbirliği 

  

 

Semih Şentürk Fenerbahçe  Ahmet Oğuz Gençlerbirliği 

*http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable sitesinden alınmıştır. 

 

Son zamanlarda ülkemiz futbolda,  özellikle milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da 

katılamayarak başarısızlığımızı net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana 

nedenlerden biri de altyapı eksikliği olduğu söylenebilir. Yılmaz (2014) makalesinde Türk futbolunda 
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altyapıdan yeterince oyuncu yetişmediğini savunmaktadır.6 Tablo 1.’de 2016 yılında Türkiye Milli 

Takımında olan ve altyapısında yetişip formasını giydiği futbolcuların azlığıyla birlikte bu oyuncuların üst 

seviyede oyuncular olmadığı görülmektir. 

 

Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolda yeni yapılanmaya giden ve çeşitli projelerle altyapıya 

verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci bir milli takım çıkarabilen Almanya, 2014 Dünya kupasını da 

kazanması altyapıya ne kadar önem verdiklerini açıkça göstermektedir. 2014 yılındaki maçlarında kullandığı 

kadrosundaki oyunculara baktığımızda liglerinde başarılı olmuş önemli isimlerin genellikle yetiştikleri 

kulüpte futbol oynadıkları görülmektedir.7 

 

Tablo 2. Almanya Milli Takımı'nın 2014 kadrosunda olan ve altyapısında yetişip formasını giydikleri 

kulüpler.* 

 

FUTBOLCU  

 

KULÜBÜ  

 

Benedikt Höwedes  

 

Schalke 04  

 

Marcel Schmelzer  

 

Borussia Dortmu  

 

Julien Draxler  

 

Schalke 04  

 

Thomas Müller  

 

Bayern Münih  

 

Toni Kroos  

 

Bayern Münih  

 

*http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable sitesinden alınmıştır. 

 

Almanya Milli Takımı’nın 16 Ocak 2014 tarihindeki FİFA Dünya sıralamasındaki 2. Sırada olması tesadüfî 

olmadığı ve altyapısından yetiştikleri kulüplerde forma giyen oyunculara bakıldığında başarının neticelerini 

aldıkları belirtilmektedir.7 

 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere Türk Milli Takımının 2002- 2008 yılları arasında Dünya Kupasında ve 

Avrupa Şampiyonasında başarılı olmasında milli takım kadrosunda olan ve altyapısında yetişip formasını 
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giydiği kulüplerde kritik mevkilerde başarılı olan oyuncuların olması buna karşın yakın tarihteki 

başarısızlığının nedenlerinden birinin de yetiştiği kulüpte oynayıp milli takım kadrosunda bulunan kritik 

mevkideki oyuncuların azlığı ve bu oyuncuların yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tablo 2’de 

Almanya milli takımında, altyapısından yetiştikleri kulüplerde forma giyen oyuncuların fazlalığı ve üst 

seviyede oyuncular olmalarından başarılı neticeler almaları tesadüfi değildir. Bu doğrultuda Türk futbol 

altyapısı ile Alman futbol altyapısı karşılaştırılarak, eksiklerimizi ve hatalarımızı giderici önlemler alınması 

açısından önemli olduğu söylenebilir.  

 

Türkiye’de Altyapıya Genel Bir Bakış 

Tüm dünyada yaygın olarak yapılan ve en çok sevilen spor dallarının başında gelen futbol, çok güzel, dürüst 

ve üstün teknikte oynandığında kalitesi daha da artan ve en zor iklim şartları altında bile milyonlarca insanı 

statlara çekebilen bir spor dalıdır.6 

Futbol oyununun nasıl bir oyun olduğu, bu oyunun gerçekleştirilebilmesi için hangi davranış ve yeteneklere 

ihtiyaç duyulduğu ve oyun için diğer tüm kural ve özellikler insanların pek çoğu tarafından bilinmektedir.7 

 

Günümüzdeki futbol daha teknik ve taktik beceriye,fiziksel imkânlardaki artışa dayanmaktadır.8Teknik ve 

taktik becerilerin yanında fiziksel imkânların artmasında altyapının büyük önem taşıdığı söylenebilir. Futbol 

oyununa ilişkin teknik, taktik ve özellikle de bedensel gereklerin ve özelliklerin, altyapı denen küçük yaş 

gruplarına yönelik eğitim sürecinde nasıl verilmesi ve geliştirilmesi gereğidir.4 

 

Altyapı, "kulüplerde yer alan küçük yaştaki oyuncuları kalitatif ve kantitatif olarak A Takıma yetiştirmeye 

ve hazırlamaya yönelik çalışan sistemsel bir süreç ve organizasyon olarak tanımlanabilir."8 

Futbol kulüplerinin altyapısı kulübün içerisinde bulunduğu şartlara, günün koşullarına göre belirli bir 

hiyerarşi içinde yetki ve sorumlulukların belirlenip ortaya konulduğu örgütlenmedir. Aynı zamanda bu örgüt 

içinde olan çalışanların alanında uzman, istenilen yeterliliğe sahip olan kişiler olması gerekir. Bu 

örgütlenmede en önemli kişi altyapı antrenörüdür. Genç sporcuların gelişim dönemini de içine alan bu 

süreçte sporculara rol model olma gibi sorumlulukları da vardır.9 

Altyapı antrenörlerinin yaptıkları işin ne amaçla yapıldığına dair bir felsefeye sahip olmalıdırlar. Diğer bir 

ifadeyle altyapı sisteminin ve kavramının ne olduğunu iyi bilmeli ve oyuncuları ve takımını yarıştırmaktan 

çok geliştirmeyi amaç edinmelidir.10 

Altyapı kavramı ülkemizde tam olarak oturmamıştır. Genel olarak altyapı hocalarının amacı üstyapıya 

yükselmek ve orada kalıcı olmaktır. Bu durumda altyapı antrenörlüğü bir amaç olmaktan çıkıp araç 

durumuna dönüşmüştür.11 

 

Türkiye’de mesleği sadece altyapı antrenörü olan kişi sayısı neredeyse yok gibidir. Türkiye’de futbol altyapı 

eğitimi sorununun nedenlerinden biri de budur. İşi tam olarak futbol altyapı eğitimi olmayan kişilerin 

yaptıkları katkı çoğu zaman hobi düzeyini geçememektedir.12 
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Altyapı antrenörlerinin yanlış tutumları ve yetersizliklerinin dışında ülkemizde futbol altyapılarında pek çok 

sorunlar vardır. Necmettin Erbakan Üniversitesine ait bir gazete haberinde Konya Sporun çeşitli 

kademesindeki altyapı hocalarıyla yapılan röportajlarda; tesisleşme ve malzeme eksikliğini vurgulamışlardır. 

Ayrıca yetenekli sporcuların takibi konusunda da antrenör ve kulüp bazında ciddi sorunların olduğu 

belirtmişlerdir. Hoca ile sporcunun ailesi ve okulu arasında da iletişim eksikliklerinden 

bahsetmişlerdir.Akademi ligleri dikkatli incelendiği zaman bu liglerde bazı büyük takımların tesis ve 

malzeme kriterlerini gerçekleştiremediklerini, antrenörlerin ise yetersiz oldukları anlaşılmaktadır.12 

 

Türkiye’de altyapı oyuncuları okudukları okulda çoğu zaman derslere girmezken derslerinden de istenilen 

kazanımları almadan hocalarının insifiyatiyle geçmektedirler. Öyle ki öğrenci sporcular Okullar da 

turnuvalarda dereceye girmek ve gazete köşelerinde çıkma gayretine girmişlerdir.13 

İngilizcede keşfe çıkma, yetenek avcısı biçiminde çevrilen “scout”, futbolda yetenekli oyuncuları bulma, 

takip etme, izleme olarak bilinir. Hem hazır oyuncuların transferinde hem de futbol yeteneği olan çocukların 

tespitinde büyük önem taşımaktadır.7 

Scoutun Avrupa ülkelerindeki uygulanış biçimiyle yetenekli ve gelecek vaat eden futbolcuların seçimiyken 

ülkemizde scout yakın zamana kadar yetenekten ziyade bulunduğu takımın eksik mevkilerine yönelik 

gözlemlenen futbolcunun takıma ne verebileceğini çözmeye çalışmıştır.14 Buradan yola çıkacak olursak 

Ülkemizde futbol altyapı modellerini daha iyi anlamak için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 

Trabzonspor gibi ülkemizin önde gelen futbol kulüplerinin son yıllardaki yetiştirdikleri altyapıdan çıkan 

futbolcuların sayısal değerleri ve bu oyuncuların kariyerleri, Türk futbol altyapısının başarısı konusunda az 

da olsa ipucu verebilecektir. 

 

 

Tablo 3. 2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe altyapısından çıkan bazı oyuncuların transfer 

oldukları dönemdeki piyasa değerleri ve kulübün satışlardan elde ettiği gelir.* 

FUTBOLCU PİYASA DEĞERİ ELDE EDİLEN GELİR 

Rcep Biler  

 

500 BİN EURO                  - 

Can ARAT 300 BİN EURO                  - 

Olcan ADIN 900 BİN EURO                  - 

Semih ŞENTÜRK 1.5 MİLYON EURO                  - 

Kerim ZENGİN 800 BİN EURO                  - 

Ertuğrul TAŞKIRAN 1 MİLYON EURO                  - 

Gökay İRAVUL 900 BİN EURO                  - 

* www.transfermarket.com internet sitesinden alınmıştır.  
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Tablo 3’de de anlaşılacağı üzere Fenerbahçe’nin diğer takımlara göre altyapıya daha az önem verdiği ve yine 

tablo 3’de Fenerbahçe kulübünün altyapıda yetişen oyuncularından bonservis geliri elde edemediği 

görülmektedir.  

Tablo 4. 2002-2013 yılları arasında Galatasaray kulübünün altyapısından çıkan oyuncular.* 

SEZON FUTBOLCULAR 

2002/2003  İlker Erbay, Sabri Sarıoğlu 

2003/2004 YOK 

2004-2005 Eray Fırat, Uğur Uçar, Cafercan Aksu, Mülayim 

Erdem 

2005-2006 Ferhat Öztorun, Mehmet Güven, Erkan Ferin, Aydin Yilmaz, Zafer Sakar, Özgürcan Özcan, 

Arda Turan 

2006-2007 Ilker Cihan, Ugur Erdogan 

2007-2008 Efecan Karaca, Mehmet Duz, Soner Cihan, Semih Kaya, Anil Karaer, Cagri Yarkin, Firat 

Kocaoglu 

2008-2009 Gökhan Öztürk, Ersel Cetinkaya, Aytac Akdag, Semih Erdem,Irfan Basaran, Serkan Askin 

Aggez, Murat Akca, Muhammed Ali Atam, Erhan Sentürk, Gür Ege Gürel 

2009-2010 Cumhur Yilmaztürk, Berk Neziroglulari, Cetin Güngör, Sinan Osmanoglu, Emre 

Colak,Serdar Eylik 

2010-2011 YOK 

2011-2012 Cem Sultan, Anil Dilaver, Emirhan Ergün, Caner Öztel, Ahmet Kesim 

2012-2013 Eray Iscan, Cem Sultan, Anil Dilaver, Emirhan Ergün, Caner Öztel, Ahmet Kesim 

*www.transfer market.com internet sitesinden alınmıştır. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi 2002-2013 yılları arasında Galatasaray futbol kulübünde altyapısında toplam 50 

futbolcu çıkmıştır. Bunlardan Sabri SARIOĞLU, Arda TURAN, Semih KAYA, Emre ÇOLAK üst 

seviyedeki takımlarımızda oynamışlardır. Arda TURAN Barcelona, Semih KAYA Sparta Prag’a, Emre 

ÇOLAK ise Deportivo La Coruna ‘ya transfer olmuşlardır. 

Tablo 5. Son Dönemlerde Beşiktaş  A takımında Oynayan Altyapı Kökenli Oyuncular.* 

FUTBOLCU SÜPER LİGDE OYNAMA  A MİLLİ OLMA 

Mehmet Sedef  X  

Serdar Özkan  X X 

İbrahim Kaş  X X 

Batuhan Karadeniz  X  
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Ali Kuçik X  

Emre Özkan  X  

Ergün Aydın  X  

Kenan Özer X  

Soner Ergençay  X  

Nail Tilbaç  X  

*www.transfermarket.com internet sitesinden alınmıştır. 

Tablo 5’de son dönemlerde Beşiktaş altyapısından yetişip A takımda oynayan futbolcular verilmiştir. Bu 

futbolcuların büyük bir kısmı süper ligde oynamış ve hala bazıları oynamalarına rağmen sadece Serdar Özkan 

ve İbrahim Kaş A Milli takıma yükselebilmiştir. 

14 Ocak 2016 Haber Türk gazetesindeki alıntıya göre; 2000-2011 sezonunda A takımda görev yapan Sadi 

TEKELİOĞLU Trabzonspor’da son dönemde A takımda görev yapmasıyla alt yapıdan yetişen oyunculara 

forma şansı verdiğini, "Bu oyuncular Trabzonspor'a 10-15 yıl fayda sağlayacak oyuncular. Onlara 

güveniyoruz. Onlar da bizi mahcup etmiyorlar. İleriki dönemlerde Trabzonspor alt yapısı ülke futboluna 

önemli bir damga vuracaktır ben buna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştır.13 

Sadi TEKELİOĞLU’nun 2011 yılındaki bu açıklaması 2017 yılında oluşturulun Trabzonspor kadrosunu 

doğrultan nitelikteydi. 

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda 26 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele eden Trabzonspor’un mevcut 

kadrosunda altyapısından yetişen 8 futbolcu dikkat çekmektedir. Bordo mavililerde Arda Akbulut, Uğurcan 

Çakır, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Batuhan 

Artarslan altyapıdan yetişen ve kadroda bulunan oyunculardır.15 

Tablo 6. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2013/2014 sezonu ilk yarısında altyapıdan çıkmış 

oyuncularının sayısı ve toplam sahada kaldıkları dakikalar.* 

TAKIMLAR  

 

 

KADRODAKİ ALTYAPI 

KÖKENLİ OYUNCU SAYISI  

 

ALDIKLARI SÜRELER*  

 

Galatasaray  

 

5 3997 

 

Fenerbahçe  

 

2 390 

Beşiktaş  

 

3 797 

*www.transfer market.com internet sitesinden alınmıştır.  
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Tablo 6’dan ortaya çıkan verilere göre Galatasaray’ın Fenerbahçe ve Beşiktaşa göre altyapıdan daha çok 

yararlandığı görülmektedir. Bu oyunculardan Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak hem kulübünün hem 

de milli takımının formasını başarıyla giyen isimler olmuştur.  

Tablo7. 2017-2018 sezonunda altyapıdan gelen futbolcuların takımlara dağılımı, oynadıkları lig 

maçları, attıkları goller ve toplam değerleri.  

Kulüp 
Alt yapıdan gelen 

oyuncular 

Lig 

maçları 

Lig 

golleri 
Toplam değer 

Trabzon A.Ş. 8 56 10 4,30 mil.Euro 

Gençlerbirliği S.K. 7 273 10 4,88 mil.Euro 

Bursaspor 7 228 40 5,40 mil.Euro 

Fenerbahçe S.K. 6 8 0 1,00 mil.Euro 

Göztepe A.Ş. 5 15 1 1,20 mil.Euro 

Galatasaray S.K. 4 6 0 550 bin.Euro 

Kasımpaşa A.Ş. 4 13 0 300 bin.Euro 

Beşiktaş J.K. 3 206 4 4,85 mil.Euro 

Demir grup Sivasspor  3 0 0 100 bin.Euro 

Atiker Konyaspor 2 75 3 1,05 mil.Euro 

Teleset Mobilya Akhisarspor 2 4 0 300 bin.Euro 

Aytemiz Alanyaspor 1 0 0 50 bin.Euro 

Antalyaspor A.Ş. 1 2 0 50 bin.Euro 

Kardemir Karabükspor 0 0 0 - 

Osmanlı spor Futbol Kulübü 0 0 0 - 

Kayserispor 0 0 0 - 

Medipol Başakşehir 0 0 0 - 

Evkur Yeni Malatyaspor 0 0 0 - 

 

Tablo 7’deki verilere göre altyapıda enfazla oyuncu çıkaran kulüp 8 oyuncuyla Trabzonspor, hiç oyuncu 

çıkaramayan kulüpler Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni 

Malatya spor olmak üzere toplam 5 tanedir. En fazla altyapı futbolcularında oynadıkları lig maçlarını baz 

alırsak Gençlerbirliği, Bursaspor ve Beşiktaş’tır. Altyapıda çıkan oyuncu sayısı Beşiktaş sadece 3 olmasına 

rağmen bu oyuncuların toplam değerinin 4.85 milyon €’ ya ulaşması Beşiktaş futbol takımının Türkiye’de 

en son yaşadığı şampiyonluklar ve Avrupa’daki başarılardan kaynaklandığı söylenebilir. Takımlarımızın 

altyapıda çıkan futbolcularımıza çok fazla lig maçlarında oynama şansı vermedikleri ve bunun sonucu olarak 

https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/spiele.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/spiele.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/tore.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/anzahl.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/tore.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/gesamtwert.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/anzahl.desc
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da bu oyuncuların kendilerini yeteri kadar geliştiremediklerini var olan yeteneklerini de zamanla 

kaybettikleri söylenebilir.  

Almanya’da Altyapıya Genel Bir Bakış 

Almanya spor ve altyapı modeli için söylenmesi gereken asıl işleyiş; ilgili ve istekli tüm çocukların 

‘’toplumcu yaklaşım modeli’’ anlayışına göre istediği spor branşında eğitimini alması sağlanmasıdır. 

Almanya’da ulusal olarak ilk amaç ülkedeki tüm çocukların sporla buluşmasını sağlamaktır. Okullar ise 

genellikle sağlıklı gelişme amaçlı beden eğitimi faaliyetleri çerçevesinde atletizm, jimnastik, yüzme ve 

oyunları kapsayan ve bunlar gün–zaman dilimine ayrılarak yürütülmektedir.15 

2002 Dünya kupasını finalde kaybeden Almanya eksiklerini giderici değişen şartlara uygun futbolcu 

yetiştirmek için devrim niteliğinde kararlar almışlardır. Ülkelerindeki göçmen ailelerin yetenekli çocuklarını 

kapsayan uyum projesini devreye sokmuşlardır.16 

2003 yılında ülkenin farklı yerlerinde 366 altyapı tesisi oluşturularak 8-14 yaş grubunda yaklaşık 15 bin 

yetenekli sporcu keşfedilecek şekilde yetenek taraması yapılmıştır. Bu sporcular en az UEFA B Lisansına 

sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından defansif (savunmaya dayalı) ve ofansif oyuncular olarak ikiye ayrılan 

genç yetenekler bulundukları bölgenin her yerinde ve iki ayağını da etkili kullanabilecek şekilde 

yetiştirilmişlerdir.13 

Almanya’da 2002 yıllarındaki altyapı sisteminin ilk oyuncularından olan Lahm’’ın birden fazla mevkide 

oynayabilmesi, kariyerine kanatlarda oynayarak başlayan Mesut ÖZİL’in 10 numara pozisyonunda zirveye 

çıkması yine defansif orta saha olarak kariyerine başlayan Hummels’in stoper pozisyonunda oynaması, 

Almanya’nın altyapı sistemi içerisinde birden fazla mevkide oynayabilme üzerine eğitim gördüklerinin birer 

kanıtıdır. 17 

2002-2003 sezonundan buyana bir kulübün profesyonel lisans alabilmesi için akademi açma şartı 

getirilmiştir. Bunların denetlenmesi de çok sıkı biçimde yapılmıştır.14 

Almanya’da bu uygulama hem kulüplere hem de milli takıma olumlu yansımıştır. Örneğin 2014 Dünya 

şampiyonu olan 23 kişilik takımdan Klose ve Weidenfeller dışındaki oyuncuların hepsi bu akademinin 

ürünüdür.14 

Akademi içinde psikolojik destek ve etüt ortamı bir yana; akademilere katılan gençler özel bir okul 

programından da geçebilmektedir. Kulüplere maksimum 10 dakika uzaklıktaki okullarda eğitim gören 

gençler, tüm derslerini geçmezse futbolculuk hayalini de çöpe atmış olmaktadır. Alman Futbol Federasyonu, 

anlaşmalı okullara da her yıl ortalama 30 bin Euro’luk bir destek vermektedir.13 

Akademilere alınan veya seçilen ya da yönlendirilen bir çocuğun profesyonel futbolcu olmasına neredeyse 

kesin gözüyle bakılmaktadır. Çünkü tarama, seçim ve çalışma programları bu amaç doğrultusunda 

planlanmakta ve programlanmaktadır.16 

Tablo 8: Bundesliga takımlarının Amatöre-Akademiye-Performans Merkezlerine yaptıkları 

harcamalar.* 
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*Futbol akademi dergisi, Kasım 2016 tarihli sayısından alınmıştır. 

Tablo8’de de görüldüğü üzere Almanya’daki akademi oluşumuna Bundesliga takımlarının çok büyük 

yatırımlar yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 9: 2002 ile 2010yılları arasındaki  Alman futbol kulüplerinin futbol akademilerine ayırdıkları 

bütçelerin yıllara göre dağılımıdır.* 

*Futbol akademi dergisi, Kasım 2016 tarihli sayısından alınmıştır.  

Tablo 9’da da görüldüğü gibi 2002 yılından itibaren Alman futbol takımlarının profesyonel kulüp 

kurabilmeleri için akademi kurmaları zorunlu hale getirilmesiyle akademilere ayrılan bütçeler ciddi şekilde 

artmıştır. Alman futbolu bunun yakın zamanda meyvelerini almaya başlamış ve ileriki zamanlarda da bu 

durumun çok daha iyi olacağını açık şekilde görülmektedir. 

Bu verilere çerçevesinde Almanya’da uygulanan alt yapı modeline övgülerde bulunmaktan ziyade bir model 

oluşturmak ve bu modelin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve sonuçlarına dikkati çekilmesi 

amaçlanmıştır.16 
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Türkiye’de alt yapısı ve öz kaynakları ile şampiyonluklar yaşayan Trabzonspor’un geçen sezonki akademi 

bütçesi ise yaklaşık 2 milyon lira, yani 800 bin Euro civarındadır. Bu paranın 1,5 milyon lirası ise zaten 

TFF’den gelmektedir.15 

Araştırma Yöntemi 

Bu araştırma Türkiye ile Almanya’nın futbol kulüpleri altyapılarının benzer ve farklı yönlerini nitel olarak 

karşılaştırılmasına yönelik tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada iki ayrı yöntem 

kullanılmıştır. Birinci yöntem tarama modelidir. Tarama modeli geçmişte veya halen var olan bir durumu 

olduğu gibi betimlemektir. Araştırmaya konu olan olay, birey veya nesne bulunduğu ortamda olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır.18 

 

İkinci yöntem ise karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan yatay yaklaşım modelidir. Yatay yaklaşımda 

sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte tüm unsurları incelenir ve aynı döneme ait sorunlar olduğu için çağdaş 

olduğundan benzer çözümler önerilir 18, 19 

 

Karşılaştırılmalı yöntem; sosyal bilimlerde doğa bilimlerindeki gibi deney yapmak çok güç ve sınırlı 

olduğundan bu eksikliği gidermek için karşılaştırmalı yöntemine başvurulmaktadır.20 

 

Araştırmanın Sınırları 

 

Araştırmada Türkiye ile Almanya’nın genel olarak futbol altyapı sistemleri ve altyapıdan çıkan oyuncu 

sayıları son 15 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

 

Bilgi Toplamada Kullanılan Araç ve Teknikler 

 

Türkiye ile Almanya’nın futbol altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan oyuncu sayıları 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır, yatay yaklaşımda Türkiye’deki 

ve Almanya’daki futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, basılı kaynaklarına ve web 

sayfalarının incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin futbol altyapısının genel 

özellikleri ve sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından taranmıştır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Türkiye 

1-Altyapı antrenörü kaynaklı sorunlar; 

a- Altyapı antrenörlerinin yanlış tutum ve davranışları 

b- Yaptıkları işin ne amaçla yaptıklarının pek çoğunun farkında olmaması 

c- Altyapıyı bir üst seviyeye çıkmak için araç olarak görmeleri 
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2- Tesisleşme ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan sorunlar. 

3- Yetenek seçiminde ve seçilen yetenekli gençlerin takibinde yaşanan ciddi sorunlar. 

Sporda sanatta olduğu gibi, en yetenekli bireyleri erken yaşlarda keşfederek, devamlı kontrol altında tutup, 

uzmanlık alanlarındaki en yüksek basamağa tırmanmalarına yardım etmek çok önemlidir.21 

4-Altyapı oyuncularının normal eğitimlerini de sağlıklı yürütememeleri. 

5-Yetenekli çocukların keşfinde dost ahbap ilişkilerinin ön plana çıkması ve hiç hak etmeyen çocukların 

altyapıya seçilmesi. 

Almanya 

1-Sporcular en az UEFA B Lisansına sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından eğitilmektedir. 

2-Sporcuların futbol bilgisini ve becerisinin gelişmesine çok önem verilmektedir. 

Defansif(savunmaya yönelik)ve ofansif (hücuma yönelik)oyuncular olarak ikiye ayrılan genç yetenekler 

bulundukları bölgenin her yerinde ve iki ayağını da etkili kullanabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.13 

3- Ülkede belli aralıklarla geniş çaplı yetenek taramaları yapılmaktadır. 

4-Profesyonel futbol kulüplerinin akademi açma şartı getirilmiştir ve akademilere katılan gençlerin 

profesyonel futbolcu olmaları neredeyse kesindir. Özel bir okul programından da geçmekteler ve tüm 

derslerini geçmezlerse futbolculuk hayalleri sistem gereğince sona erebilmektedir.  

5- Ortalama olarak kulüpler bütçelerinin %8-10’unu futbol akademilerine aktarmaktadırlar. 

Altyapısıyla 2000’li yılların başlarından beri Dünya futboluna damga vuran Almanya’nın akademilerinde 

görev yapan antrenörlerin UEFA B Lisansına sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından farklı bir sistemle 

çalışmaktadırlar. Bu sistem, antrenörlere orta seviyede bir maaş sağlamakta ve üstyapıya gönderdikleri her 

bir futbolcu için ekstra bir ücret vererek iş performansını arttırmaktadır.23Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı 

antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı oldukları, yaptıkları işin bilicinde, yetenek seçiminde 

adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Altyapıda çalışan Türk eğitici ve antrenörlerin pek çoğu 

toplumdan maddi ve manevi saygınlığı görmemekle birlikte kendilerini yeteri kadar yetiştirememişlerdir.23 

Altyapılarda çalışan eğitici ve antrenörlerin maddi ve manevi olarak yeterli saygınlığı göremedikleri 

söylenebilir. Bu arada altyapılarda çalışacak antrenörlerin seçimi de önemlidir. İnsanlara iş bulmaktan ziyade 

çocuklara eğitim verecek eğitici bulunmalıdır ve buna göre kendini eğitmiş ya da eğitiminin üstlendiği 

antrenörlere iş imkânı sunulmalıdır. 2014 Dünya Futbol Şampiyonluğunun Almanya’da olması var olan tesis 

ve malzemelerin sayısını ve kalitesini arttırmıştır. Türkiye’deki altyapı oyuncularının okudukları okullarda 

genel olarak akademik başarısızlıkları görmezlikten gelinmesine rağmen Almanya’da altyapı oyuncularının 

derslerindeki başarısızlığı futbolcu olma hayalinin de yok olacağı anlamına gelmektedir. Almanya’da her 

kulüp akademi açma mecburiyeti varken Türkiye’de böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tüm bunların 

yanında 2017-2018 sezonunda 18 süper lig takımlarının toplamda altyapıda çıkardığı oyuncu sayısı 53 

olmasına rağmen Gençlerbirliği, Bursaspor ve Beşiktaş takımları dışındaki takımların altyapıdan çıkan bu 

futbolculara fazla süre vermedikleri belirlenmiştir. Bu durumun kısmen Yabancı oyuncuların fazlalığından 

da kaynaklı olabileceği varsayılmaktadır. Öyle ki yerli oyuncuların olgunlaşma ve yeteneklerini geliştirme 

imkânı bulamadan futbolda yıldız olamamaları sıkça görülen bir durum olmaktadır. "Futbolcu, altyapılardan 

itibaren örselenerek, antrenörlerin eşliğinde kişilikleri rendelenerek büyüyor" 24 
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"Oyuncu geliştirme programları, futbol akademileri ve oyuncu izleme çalışmalarına ciddi yatırımlar 

yapılmaya devam edilmesi, oyuncuların mutlaka A takımda etkin bir şekilde kullanılması."25 Sonuç olarak 

altyapıda çıkan futbolcuların A takımda oynadıkça geliştiğini yıldız olabildiğini söyleyebiliriz. 

Öneriler 

1-Sadece Türkiye Futbol Federasyonu ile sınırlı olmayan, kulüpler tarafından akademik ve bilimsel 

yeniliklere gidilmelidir. 

2-Kulüplerin kendi istek ve çalışmalarında devlet desteği tesis ve malzeme boyutunda sağlanmalıdır. 

3-Tesis ve malzemeler çağımızın koşullarına göre yenilenip, zenginleştirilmelidir. 

4-Altyapı antrenörlerinin altyapı ve liderlik konularında daha bilinçli ve donanımlı hale gelebilmesi için ciddi 

hizmet içi eğitimler verilmelidir. Başarılı takımların antrenörleri daha çok demokratik liderlik özellikleri ve 

sosyal destek davranışı sergilerler."26 Üst seviyede antrenör olabilmek için daha etkin ve resmi antrenör 

eğitim programları verilmesi gerekmektedir.27 

5-Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları tarafından organize 

edilen ve her yıl düzenli olarak tüm ülkemizi kapsayan genel yetenek taraması, donanımlı uzmanlarca 

yapılmalıdır. 

6-Kulüplerin reklam, transfer, stat ve yayın gibi gelirlerinden oluşan bütçelerinde önceden kanunlarla 

belirlenen bir oranda altyapıya kaynak aktarılması zorunlu hale getirilmelidir. 

7-Altyapıdan çıkan oyuncuların yeteneklerini geliştirebilmesi için kulüplerinde daha fazla çalışma süresi 

verilmelidir. 
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TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SPOR EĞİTİMİ 
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Öz 

Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimleri sistemlerinin farklı 

yükseköğretim düzeylerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor eğitiminin 

verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim süreleri ve ilgili olduğu dallar 

da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntem tarama 

yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntemdir”. Tarama yönteminde, 

elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından 

“Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya konması, tanımlaması, açıklama, analiz yapma ve 

önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler kullanılmakla beraber; tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. 

Bu kapsamda ülkelerin yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi verdiği kurumların hangi alanlarda ve hangi 

alt alanlarda spor eğitimi verdiği incelenmiş ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak iki 

ülke arasında spor eğitim sistemi olarak belirgin farklılıklar bulunmamasına rağmen İngiltere’de eğitim 

sürelerinin daha kısa olduğu buna karşın alınması gereken ders kredisi miktarının daha fazla olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Spor, Eğitim, Spor eğitimi, Spor eğitim sistemleri, Türkiye’de ve İngiltere’de Spor 

Eğitimi Sistemleri 

 

COMPARISON OF SPORT EDUCATION SYSTEM OF HIGHER EDUCATION LEVEL IN TURKEY AND ENGLAND 

Abstract 

This study sports training given at the tertiary education level in Turkey and England were made in order to 

compare the different levels of the higher education system. When comparing, the units, departments and 

areas to which the sport training is given are taken into consideration and the training periods and related 

branches of the related systems are also specified and compared. Two different methods were used in the 

research. The first method is the screening method and the second is the "descriptive method" from the 

comparative education approaches. In the screening method, the findings were presented and interpreted in 

tabular form. In the "Descriptive Method" from the comparative education approaches, the related literature 

is examined and the similarities and differences between education systems are compared. In this research, 

various techniques such as revealing, defining, explaining, analyzing and making suggestions are used; 

descriptive method has been used.  

As a result, despite the fact that there is no significant difference between the two countries as a sport 

education system, the duration of education in the UK is shorter but the amount of course credits to be taken 

is higher. 
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Keywords: Sport, Education, Sport education, sports education systems, Sport education systems in Turkey 

and England  

GİRİŞ 

Spor, günümüz modern toplumlarının kültürel ve refah düzeylerini gösteren ve sosyal hayatın tüm yönlerini 

etkileyen önemli bir sosyal olgudur. Farklı bir anlamda, spor, barışçı bir toplumun yaratılmasında en önemli 

rollerden birini oynayan bir faktördür. Milli düzeyde birleştirici, birlik ve beraberliği sağlayıcı, sosyal ve 

toplumsal rollerinin yanında, milletlerarası düzeyde ülkeleri birbirine yaklaştırıcı ve barışı sağlayıcı roller 

üstlenmiştir(1). Toplumların refah ve kültür düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan spor, sosyal ve 

kültürel hayatta giderek önemli olmaktadır(2). 

Spor bilinci, sporun her türlü olumlu etkilerinden olabildiğince daha fazla sayıda insanın yararlandırılmasına 

imkân sağlayan düşünce tarzı ve maddi altyapının oluşturulması kapsamında sahip olunması gereken temel 

bir yaklaşımdır(4). 

Dünyada ve ülkemizde spora olan ilgi her geçen gün hızla büyümekte ve hayatımızın içinde daha çok yer 

almaktadır. Türkiye’de ve dünyada sportif faaliyetler sadece bir boş zaman aktivitesi olarak değil, aynı 

zamanda bir meslek olarak da yapılmakta olup, milyonlarca insan sportif faaliyetlerde bulunarak hayatlarını 

sürdürmektedirler. Gelişmiş ülkelerde en önemli eğitim araçlarından biri olan beden eğitimi ve spor 

faaliyetlerinin amacı, insanların fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni gelişimlerine katkıda bulunarak 

toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak ve sporun uluslararası bir özellik kazanması nedeniyle de 

toplum kültürünün tanıtılabileceği yaygın bir propaganda ve reklam aracı olmaktır. Sporun bu özelliklerinin 

bir ülkede yoğun olarak yerleşmesi, sporun o ülkedeki yaygınlaşma oranı ile ilişkilidir(5) 

Bunun yanında sporun bilinçli olarak yaygınlaştırılması ve halkın çağdaş anlamda spor yapması ile 

gelişmişlik arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir(3).Kısacası spor ve spor bilinci 

toplumların gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesidir.  

Eğitim sporun en önemli boyutlarından birisidir.  Spor bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde 

değerlendirilmesi gerekir. Spor için eğitim ve eğitim için spor, spor için eğitimde spor amaçtır ve sporun en 

üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır. Sporcu eğitimi, antrenör eğitimi, seyirci 

eğitimi, hakem ve spor yöneticilerinin eğitimi söz konusudur. Bu anlamda eğitim sporun hizmetindedir ve 

sporun teknik, estetik ve performans düzeyini yükseltmek için vazgeçilmez bir yoldur. Antrenman bilimi ve 

spor fizyolojisi, spor psikolojisi, spor yönetimi ve işletmesi, spor pedagojisi gibi pek çok bilim dalı spor için 

eğitimde önemli yer tutar. Eğitim için sporda ise spor, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan 

araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir(6). 

Bu doğrultuda vurgulanan spor bilincinin ve spora katılımı arttırmanın da spor eğitimi ve spor eğitim 

sistemleri ile ilişkili olduğu söylenebilmektedir. 

Bu çalışma ile Türkiye’deki spor eğitim sistemlerinin İngiltere spor eğitim sistemleri ile karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında İngiltere yükseköğretim düzeyindeki spor eğitim sistemleri ile Türkiye’deki 

yükseköğretim düzeyinde uygulanmakta olan spor eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

yapılırken spor eğitiminin verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim 

süreleri ve ilgili olduğu dallar da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. 

Birinci yöntem tarama yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı 

Yöntemdir”. 
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Tarama yönteminde, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalı 

eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya konması, tanımlaması, 

açıklama, analiz yapma ve önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler kullanılmakla beraber; tanımlayıcı 

yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye ve İngiltere spor eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. İncelenen 

eğitim sistemlerine ilişkin faktörler belirlenerek ayrıştırılmış ve tablolar halinde karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Türkiye ve İngiltere’de Eğitim ve Yükseköğretim Sistemleri 

Yükseköğretim spor eğitim sistemleri incelenmeden önce her iki ülkenin de mevcut eğitim sistemlerine 

değinmek, spor eğitim sistemlerini daha iyi aktarmak adına yararlı görülmektedir.  

İngiltere Birleşik Krallık ülkelerinin içinde yer almaktadır. Birleşik Krallık dört ülkenin (İngiltere, Galler, 

İskoçya ve Kuzey İrlanda) birleşmesinden oluştuğu için her ülkenin ayrı yasa ve yönetmelikleri vardır. 

Büyük Britanya (İngiltere, Galler, İskoçya) ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, eğitim 

programlarında çeşitliliğin yaşandığı, merkezi bir Eğitim Bakanlığı’nın bulunmaması nedeniyle eğitimin 

kontrolünün yerel birimlerin elinde olduğu bir eğitim sistemine sahiptir(10). 

Geniş bir açıyla Türkiye ve İngiltere’nin okuryazar oranlarına bakılacak olursa Açıklanan verilere göre 

Türkiye’de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilenlerin oranı %93.326, okuma yazma bilmeyenlerin oranı 

%4.108, gerekli bilgiler edinilemediğinden istatistiki hesaplamaya dâhil edilemeyen kişi oranı ise %2.56 (7) 

Türkiye İstatistik Kurumu(2012) raporlarında Türkiye’ de 6 yaş ve üzeri nüfusun, %17.82’sinin lise mezunu, 

%8.71’inin fakülte veya yüksekokul mezunu, %0.613’ünün Yüksek Lisans mezunu ve %0.180’nin ise 

Doktora mezunu olduğu belirtilmiştir(7). İngiltere’nin içinde bulunduğu birleşik krallığın okuma yazma 

oranı ise %99’dur(8). 

İngiltere’de Eğitim ve Öğretim Sistemi 

İngiltere eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise gibi kavramlar yoktur. Zorunlu öğretim 6 yaşında başlar, 

16 yaşında sona erer. İngiltere’de kamu ve özel olmak üzere iki farklı eğitim sistemi vardır(9).İngiltere’de 5-

16 yaşları arasında her çocuk örgün eğitime devam etmek zorundadır. Bu yaşlar dışında kalan dönemlerde, 

birey öğrenimine devam etme konusunda özgürdür. 16 yaşına kadar öğrenimine devam eden birey 

yükseköğretim veya ileri eğitim türlerinden birine devam edebilir. İleri eğitim, yükseköğretime gitmeyen 

bireylere temel bir mesleki beceri kazandırmayı amaçlar. 16 yaşında bütün öğrenciler bir sonraki aşamada 

izleyecekleri öğretim ya da mesleki eğitim yolunu belirleyecek GCSE sınavlarına girerler. Bu karar 

noktasında “akademik, mesleki ve orta" olmak üzere üç farklı seçenek bulunmaktadır. İngiltere’de 

yükseköğretime başlama yaşı 18’dir. Birey 16-18 yaşları arasında, yükseköğretime girişte zorunlu olan 

yeterlik düzeylerine hazırlanır(9).İngiltere’de üniversiteler özel sektör tarafından idare edilen kurumlardır(11).  

Yükseköğretim sistemi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora şeklinde ayrılmaktadır. Lisans öğretimi 

normal olarak üç yıl, yüksek lisans öğretimi genellikle bir yıl ve doktora öğretimi ise en az üç yıl sürmektedir. 

İngiltere’de lisansüstü öğretim dereceleme sistemi çok çeşitli olup, bunlar sertifika, diploma, yüksek lisans 

derecesi, araştırma derecesi ve lisansüstü öğretim diplomalarıdır. Ayrıca doktora çalışmaları tam zamanlı ya 

da yarı zamanlı olarak yürütülebilmektedir. Normal olarak, tam zamanlı öğrenciler üç/dört yılda, yarı zamanlı 

öğrenciler beş/altı yılda doktora çalışmalarını tamamlayabilmektedir (12). 

Türkiye'de Eğitim ve Öğretim Sistemi 
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Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi, kademelerden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın ve erkek 

her vatandaş için 12 yıllık eğitim mecburidir. Bu eğitim sisteminde eğitimini tamamlayan her 

öğrenciye ortaöğretim diploması verilir. 

Okul öncesi eğitim (kreşler veya anaokulları), İlköğretim birinci kademe (ilkokullar), İlköğretim ikinci 

kademe (ortaokullar), Ortaöğretim (liseler), Yükseköğretim (üniversiteler) 

Türk eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim olarak üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe dört 

yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul  (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü 

kademe dört yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir(13). 

Tüm bu kademeler dâhilinde bir bütün olarak Türkiye eğitim sisteminin şeması Tablo.1 ve Şema 1.’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Türk Eğitim Sisteminin Şeması* 

Anaokulu(İsteğe Bağlı) 1-3 yaş, Okul Öncesi 3-5, 5 Yaş 

İlköğretim 4 Yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul 

Ortaöğretim (Lise) 4 Yıl (Bazı okullarda +1 yıl hazırlık) 

Meslek Yüksekokulu(Ön Lisans) 2 Yıl (4 Yıllık okullara geçiş yapılabilir) 

Lisans 4 Yıl 

Lisansüstü Yüksek Lisans: 2 yıl 

Doktora: 3-5 Yıl 

 

 

  

                                                             
* Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan tablodan yararlanılmıştır

(14).
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Grafik 1. Türkiye’de Yükseköğretim Şeması** 

 

Kaynak: Europen University Association; Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar 

Raporu- TÜSİAD(2008) (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
**EuropenUniversityAssociation; Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar Raporundan 

Alınmıştır
(15).
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BULGULAR 

İngiltere’de Yükseköğretim Kurumlarında Spor Eğitimi Sistemlerinin Yapısı 

      Tablo 2. İngiltere’de Yükseköğretimde Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi 1 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

Yaşam Bilimleri Bölümü 1 

Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri 2 

Spor ve Sağlık Bilimleri 1 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Lisansı 4 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Lisansı  3 

Spor Antrenörlüğü  1 

Spor Geliştirme Lisansı  1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Egzersiz Bilimleri Lisansı  6 

Spor Bilimleri Lisansı  1 

Spor Antrenörlüğü  1 

Spor Geliştirme Lisansı  1 

 

SÜRE 

3 Yıl 8 

5 Yıl  1 

DİL İngilizce 7 

 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

180 3 

499 2 

320 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri 5 

Sağlık ve Zindelik 3 

Antrenörlük 3 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 3 

Okulda Beden Eğitimi 3 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 2 

Yaşlılar ve Spor 1 

Diğerleri 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 
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Tablo 2.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki spor eğitimi 

bölümlerinin, Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi, Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yaşam 

Bilimleri Bölümü, Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler, Spor ve Egzersiz Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri, 

Spor Bilimleri bölümlerinden oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin üç yıl ve beş yıl arasında 

değiştiği, programlarda eğitim-öğretim süresince 180 ECTS, 499 ECTS ve 320 ECTS Kredi Puanı aldıkları 

görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, “Sağlık ve Zindelik”, “Antrenörlük”, “Yönetim”, “Okulda Beden 

Eğitimi”, “Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Yaşlılar ve Spor” ve “Diğerleri” spor 

alanlarında eğitiminin verildiği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3. İngiltere’de Yükseköğretimde Yüksek Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Aktivite ve Spor Bilimleri Fakültesi 1 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Araştırma 

Enstitüsü(RISES) 

2 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Yüksek Lisansı 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Yüksek Lisansı  2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Yüksek Lisansı  1 

Koruyucu ve Uyarlanmış Beden Aktivitesinde 

Avrupa Yüksek Lisansı 

1 

Spor Gelişimi Yüksek Lisansı 1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Bilimleri Yüksek Lisansı 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Yüksek Lisansı  2 

Spor Gelişimi Yüksek Lisansı 1 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Yüksek Lisansı  1 

Koruyucu ve Uyarlanmış Beden Aktivitesinde 

Avrupa Yüksek Lisansı 

1 

 

SÜRE 

2 Yıl 4 

1 Yıl  3 
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DİL İngilizce 2 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 4 

499 2 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  4 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 3 

Antrenörlük 2 

Okulda Beden Eğitimi 2 

Sağlık ve Zindelik 2 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 2 

Yaşlılar 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 3.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında Yüksek lisans düzeyindeki spor 

eğitimi bölüm yapılarının Aktivite ve Spor Bilimleri Fakültesi, Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı, Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümlerinden oluştuğu 

görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin iki ve bir yıl arasında değiştiği, programlarda eğitim-öğretim 

süresince 120 ECTS ve 499 ECTS (2 başlık) Kredi Puanı aldıkları görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, 

“Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Antrenörlük”, “Okulda Beden Eğitimi”, “Sağlık ve 

Zindelik”, “Yönetim” ve “Yaşlılar ve Spor” alanlarında eğitimin verildiği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. İngiltere’de Yükseköğretimde Doktora Seviyesinde Program Yapıları 

 



170 
 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Araştırma Enstitüsü 2 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Doktorası 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Doktorası 2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Doktorası 1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Bilimleri Doktorası 2 

Spor ve Egzersiz Doktorası 2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Doktorası 1 

 

SÜRE 

3 Yıl 4 

2 Yıl  1 

DİL İngilizce 1 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 1 

499 3 

 180 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  4 

Okulda Beden Eğitimi 1 

Sağlık ve Zindelik 1 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 1 

Antrenörlük 1 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 1 

Yaşlılar 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 4.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında Doktora düzeyindeki spor 

eğitimlerinin Spor Bilimleri Doktorası, Spor ve Egzersiz Bilimi Doktorası, Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi 

Doktorasından oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin üç ve iki yıl arasında değiştiği, 

programlarda eğitim-öğretim süresince 499 ECTS, 180 ECTS ve 120 ECTS Kredi Puanı aldıkları 

görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, “Okulda Beden Eğitimi”, “Sağlık ve Zindelik”, “Engelliler İçin 

Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Antrenörlük”, “Yönetim” ve “Yaşlılar ve Spor” alanlarında doktora 

eğitiminin verildiği tespit edilmiştir. 

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Spor Eğitimi Sistemlerinin Yapısı 

  Tablo 5. Türkiye’de Yükseköğretimde Lisans Seviyesinde Program Yapıları 
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SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 35 

Spor Bilimleri Fakültesi 32 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2 

Eğitim Fakültesi 2 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 

 

DERECE ADI 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 54 

Spor Yöneticiliği 47 

Antrenörlük Eğitimi 45 

Rekreasyon Eğitimi 17 

   SÜRE 4 Yıl 4 

DİL Türkçe 2 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri   

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler  

Antrenörlük Eğitimi  

Okulda Beden Eğitimi  

Sağlık ve Zindelik  

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon)  

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

 

Yaşlılar ve Spor  

Kaynak: Araştırmacı tarafından 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (3 

Temmuz 2013)’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Tablo 5.’de görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki spor eğitimi veren 

birimlerin Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimi ve Teknolojisi 

Yüksekokulları, Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Eğitim-öğretim sürelerinin dört yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu tespit 

edilmiştir. Bu programlarda 

Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, Antrenörlük Eğitimi, Okulda Beden Eğitimi, 

Sağlık ve Zindelik Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği görülmektedir. 
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Tablo 6. Türkiye’de Yükseköğretimde Yüksek Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 8 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 

Diğer Bölümler 1 

 

DERECE ADI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisansı 8 

Hareket ve Antrenman Bilimleri 7 

Spor Yönetim Bilimleri 4 

Diğer Dereceler(Spor Sağlık Bilimleri, 

Rekreasyon, Tezsiz Hareket ve Antrenman, 

Tezsiz Yönetim Bilimleri) 

1 

SÜRE 2Yıl 23 

DİL Türkçe 1 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 23 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  9 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 2 

Antrenörlük Eğitimi 9 

Okulda Beden Eğitimi 8 

Sağlık ve Zindelik 5 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 5 

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

4 

Yaşlılar ve Spor 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 6.’da görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında Yüksek Lisans düzeyindeki spor 

eğitimi veren birimlerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Hareket ve Eğitim Bilimleri Yüksek Lisansı ve Spor Yönetimi Bilimleri Yüksek Lisansından oluştuğu 

görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin iki yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. 

Bu programlarda Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, Antrenörlük Eğitimi, 
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Okulda Beden Eğitimi, Sağlık ve Zindelik Yönetim (Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor İşletmeciliği (Spor 

Ürünleri Pazarlama, Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği görülmektedir. 

 

Tablo 7. Türkiye’de Yükseköğretimde Doktora Seviyesinde Program Yapıları 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 

Spor Bilimleri Doktora Programı 3 

Diğer Bölümler 1 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri 2 

Beden Eğitimi ve Spor 2 

Diğer Dereceler(Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Programı, Spor Eğitim Bilimleri, Spor Yönetim 

Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri) 

2 

SÜRE 4Yıl (Yaklaşık) 7 

DİL Türkçe 7 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 6 

180 1 

240 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  5 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 1 

Antrenörlük Eğitimi 2 

Okulda Beden Eğitimi 2 

Sağlık ve Zindelik 3 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 3 

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

1 

Yaşlılar ve Spor 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 7.’de görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında Doktora düzeyindeki spor eğitimi 

veren birimlerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Spor Bilimleri Doktora 
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Programı’ndan oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin 4 yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe 

olduğu tespit edilmiştir. Bu programlarda Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, 

Antrenörlük Eğitimi, Okulda Beden Eğitimi, Sağlık ve Zindelik Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor 

İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği 

görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İngiltere ve Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi sistemlerine karşılaştırmalı olarak 

bakıldığında, İngiltere’de lisans düzeyinde spor temelli eğitimin Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi, Spor, 

Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yaşam Bilimleri Bölümü, Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler, Spor ve 

Egzersiz Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri gibi çok alanlar dâhilinde verildiği 

görülmektedir. Türkiye’de de yine spor eğitiminin farklı fakülte ve yüksekokulların eğitimi kapsamında 

olduğu görülmektedir. İngiltere’deki eğitim çoğunlukla 3 yıl iken Türkiye’deki normal eğitim süresi 4 yıldır. 

İki ülkede de temel spor eğitimlerinin yanı sıra spora ilişkin farklı alanlarda uzmanlaşma imkânı sağlayacak 

yan dallar veya üzerinde tamamen uzmanlaşacak dallar bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de lisans düzeyinde 

verilen çeşitli spor eğitim-öğretimine rağmen maalesef bu lisans programlarından mezun olan bireylerin 

belirtilen alanlar dâhilindeki istihdam alanı ve oranları, var olan alanların çeşitliliği ile aynı seviyede 

olamamaktadır. Gerekli eğitimleri almasına rağmen kendi alanına ilişkin meslek gruplarına, farklı 

sebeplerden dolayı yönelemeyen bireylerin, farklı meslek veya sektörlere yönelmesi 4 yıl boyunca görmüş 

oldukları eğitimi spor hizmetinde değerlendirememelerine neden olabilmektedir. Bu da spor konusunda 

ülkemizin gelişimi açısından olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

Yüksek Lisans düzeyindeki spor eğitimlerine bakıldığında İngiltere’de yüksek lisans programları ile 

Türkiye’deki yüksek lisans programları ve bu programların eğitim süreleri arasında benzerlik bulunmaktadır. 

Ancak İngiltere’deki bazı programlarda sporun insan üzerindeki etkilerini arttırmaya ve bilimsel yönüne 

yönelik programların fazlalığı göze çarpmaktadır. Türkiye’de yüksek lisans eğitimleri genellikle sağlık 

bilimleri ve sosyal bilimler enstitüsüne bağlı anabilim dalları aracılığı ile verilmekte olduğu görülmektedir. 

Bu programlar lisans eğitimlerinin bir üst kademesi ve uzmanlaşma niteliği taşımaktadır. 

İki ülkenin doktora programları daha önce belirtilen yüksek lisans programları ile benzerlik göstermektedir. 

Ancak Türkiye’de yüksek lisans programlarında bilim dallarına ayrılan programlar doktora programı 

dâhilinde genellikle tek bir çatı altında yani Spor bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı adı 

altında toplanmaktadır. Çalışma alanları da bu doğrultuda alt alan olarak bireylerin ve danışmanlarının 

takdirindedir. İngiltere’de genellikle 3 yıl olan doktora programları Türkiye’de 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. 

İngiltere’deki programlarda alınması gereken ders ve kredi miktarlarının Türkiye’deki doktora 

programlarından daha fazla olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, İngiltere ve Türkiye’deki spor eğitim yapısı genellikle benzer özellikler taşımaktadır. Ancak 

bu hususta önemli olan konunun eğitim yapılarından ziyade verilen eğitimin içeriği, niteliği ve bu faktörlerin, 

ülkenin spor konusunda gelişmesine olanak sağlayacağı düşünülen spor eğitim müfredatı kapsamında 

yürütülmesi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı sporda başarılı olmuş ülkelerin, spor eğitim 

yapılarının incelenmesinin yanı sıra spor eğitiminde kullandıkları müfredat içeriği, eğitim yöntemleri de 

karşılaştırma analizlerinde önem kazanmaktadır. Bu şekilde yapılacak olan çalışmalar, araştırmalar hem 

ülkemizin spor eğitimi olarak bulunduğu yeri gösterecek hem de hangi konular üzerinde durulması ve nelerin 

değiştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Türkiye’nin sporda arzu edilen başarıları yakalaması, istenilen katılımın sağlanması ve spor alanında yeterli 

düzeye gelmesi açısından bu hedefleri gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan spor eğitimi almış veya alacak 

bireylere yönelik müfredatın oluşturulması konusunda, Üniversitelerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 

oluşturacağı kurulların, G.S.B’nin üniversitelerin Anabilim dalları ile yapacakları iş birliklerinin, karşılıklı 

görüş alışverişleri, yapılacak çalıştayların, ihtiyaç duyulan başarılı sporcu ve spor adamlarının 

yetiştirilmesinde izlenecek yolun belirlenmesi ve uygulanması gibi bir çok konuda oldukça fazla önem arz 

ettiği düşünülmektedir. 

Geniş bir perspektifle konuyu özetlemek gerekirse, spora katılımı her yaş grubuna uygulayabilmek, başarılı 

sporcular yetiştirmek, sağlıklı ve zinde bir toplum oluşturabilmek, başarıyla yönetilen spor kulüplerine ve 

teşkilatlarına sahip olabilmek için; nitelikli Beden Eğitimi öğretmenlerine, akademisyenlere, antrenörlere, 

spor yöneticilerine kısacası spor bilimleri alanında eğitim alacak ve topluma aktaracak bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu insanların istenilen düzeylere gelmesi ve hedefleri gerçekleştirebilmesi de yine verilecek 

eğitimin kalitesi ve yaratılacak istihdam alanları ile doğru orantılıdır. Bu nedenle eğitim yapıları ve içerikleri 

ihtiyaca uygun bireylerin yetiştirilmesine yönelik olmalı ve yenilikler kapsamında revize edilmelidir. 
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Öz 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı geliştirmektir.  

Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 

7 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi 

sonucu 42 kod, 7 kategori ve 2 tema oluşmuştur. Mesleki yükümlülükler, Sportif araç ve gereçler, Çalışma 

arkadaşlarına karşı sorumluluk, Sağlık ve fiziksel şartlar kategorileri “Mesleki sorumluluk temasını 

“oluşturmuştur. İşine saygı, öğrenciye saygı ve çalışma arkadaşlarına saygı “Mesleki Saygı temasını 

oluşturmuştur. Ortaya çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 46 soruluk madde havuzu 

oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 5 madde 

çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi 

öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 

0.798 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Mesleki sorumluluk boyutunun açıkladığı varyans % 22.30, 

Mesleki saygı boyutunda % 11.99 bulunmuştur. Toplam açıklanan varyans %34.29 bulunmuştur. DFA için 

Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 

olduğu, yapı güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. “Mesleki 

Sorumluluk” ve “Mesleki Saygı” olarak 2 alt boyutlu ve 19 maddelik ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekte bulunan mesleki sorumluluk ile mesleki saygı boyutları arasında Pearson 

Korelasyon Testine göre anlamlı (p=0.00) pozitif yönlü zayıf (r=0,24) bir ilişki vardır. Elde edilen 19 soruluk 

ölçek, 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar 

sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.84 olduğu bulunmuştur. 

Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir 

ölçüm yapabileceğini göstermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 

 

Giriş 

Etik sözcüğü, günlük hayatımızda çok kullanılır hale gelmiştir. Etik sözcüğü, Yunancada “ethos” 

kelimesinden türetilmiştir. Anlam olarak  “karakter”, “adet”, “usul”, veya “gelenek”  anlamlarına 

gelmektedir (Aydın, 2006). Etik, “bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı; ahlaki olanın özünü ve 

temellerini araştıran bir felsefe etkinliği” anlamına gelir (Akarsu, 1998) Etik, gerçekleşmiş bir durumun, 

olayın iyi veya doğru olup olmadığının kararına nasıl bulunması gerektiğini ifade eder. Olaylarla ilgili ahlaki 

yargıların nasıl meydana geldiğini üst bir bakış açısından bakarak yorumlamaya çalışır (Pieper, 1999). 

Gözütok (1999)  etiği, “bir toplum, bir kültür ya da grubun çeşitli etkilerle kabul görmüş davranış normları 

olarak tanımlamıştır” (Gözütok, 1999). İş yaşamında karşılaşılan bazı etik sorunların artmasının ya da artan 

sorunlarla ilgili farkındalığın oluşması sonucu mesleki etik kavramı oluşmuştur (Gündüz ve Coşkun, 2012).  

Mesleki etiği prensiplerini oluşturmada mesleki kodlara ve ilkelere ihtiyaç vardır (Kayıkçı ve Uygur, 2012). 

Eğitimin en önemli mekanizmalarından öğretmeninde bir takım etik kurallar içerisinde hareket etmesi 

gerekir. Toplumsal ve ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerinin 

belirlenmesinde eğitim sistemi içerisindeki var olan tüm bireylerin katılımıyla gerçekleşir. Etik ilkelerin 

eğitimi, öğretmen yetiştirme sürecinden başlar ve süreklilik gösterir. Ayrıca belirlenmiş olan etik ilkelerin 

yaptırım gücü ve yasal düzenlemeleri vardır (Şahin, 2004). Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri; 

profesyonellik,  sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk yapmamak, 

dürüstlük, doğruluk ve güven, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve mesleki gelişim, saygı, kaynakların doğru 

kullanımı olarak ifade edilebilir (Yaşaroğlu, 2007; Aydın, 2006). Öğretmenler bulunduğu pozisyon itibarı ile 

doğru olan davranışı yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler,  toplumun gözünde doğru davranışları hayata 

geçiren örnek kişiler olarak görülmektedir (Aydın, 2011). Öğretmenlerin hangi etik ilkelere uyması gerektiği 

konusunda ilk defa ABD ‘de “Ulusal Eğitimciler Birliği” etik kod listesi oluşturmuştur (Özbek, 2003). 

Ülkemizde öğretmenlerin hangi etik ilkelere uymaları gerektiği konusunda MEB. “İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü” 2015/21 sayılı bir genelge çıkarmıştır. Bu genelgede etik ilkeler, 6 tema altında toplanmıştır. 

Bunlar; “Öğrenciler ile ilişkilerde etik ilkeler”, “Eğitim mesleğine ilişkin etik ilkeler” “Eğitimcilerle 

ilişkilerde etik ilkeler”, “Velilerle ilişkilerde etik ilkeler”, “Okul yönetimi ve toplumla ilişkilerde etik ilkeler” 

ve “Okul yöneticilerinin; öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile ilişkilerinde etik ilkelerdir.”  Literatür 

incelendiğinde öğretmenlerin mesleki etikleri üzerine yapılmış yurtiçi birçok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir (Aksoy, 1999; Gözütok, 1999; Pelit ve Güçer, 2006; Ilgaz ve Bilgili, 2006; Öztürk, 2010; 

Uğurlu, 2008). Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmeyi 

sağlayan geçerli ve güznelir bir ölçme aracı geliştirmektir. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmeni mesleki etik ölçeğini geliştirebilmek için keşfedici sıralayıcı desen 

kullanılmıştır. Keşfedici sıralayıcı desen; nitel verilerin toplanması ve çözümlenmesine öncelik verir ve 

bunlarla başlar. Keşfedilen sonuçlar üzerinden araştırmacı ikinci aşamayı yani nicel aşamayı uygulamaya 

başlar ve birincil sonuçları test eder. Daha sonra nicel verileri nitel verilerin üzerine nasıl inşa ettiğini açıklar 

(Creswell ve Clark, 2014). Nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, açık uçlu 

sorular ile görüşme sırasında ortaya çıkan konuları keşfetmesi bakımından özgür bir yapıya sahiptir. 

Araştırmacının soruların sırasını ve ifade biçimini değiştirebilmesine olanak verir (Berg, 2009; Power, 2010). 

Araştırma da, araştırmacının ve diğer grup üyelerinin başkaları tarafından dile getirilen fikirleri ve bakış 

açılarına yanıt vererek bir konuyu veya konuyu düşünmenin yeni yollarına sevk etmesi bakımından odak 

grup görüşmesi seçilmiştir (Cameron, 2005). Odak grup görüşmesine seçilen beden eğitimi öğretmenleri 

Malatya ilinde 2016-2017 öğretim yılında görev yapmakta olup hizmet yıllarına, okullarındaki beden eğitimi 

öğretmen sayılarına ve okulların mevcut öğrenci sayılarına göre amaçlı örnekleme seçilmiştir (Patton, 2002). 

Görüşmeler yaklaşık 80-90 dakika sürmüş ve görüşmeler izin alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt alına 

alınmıştır. Röportajlarda ses kayıt cihazı ve tutulan notlar daha sonra Word dosyasında yazılı hale 

getirilmiştir. Yazılı dosyalar Nvivo 9.00 paket programı yüklenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet 

ve hizmet yılları beraber yazılarak kodlanmıştır.   

Araştırmanın nitel bölümünden çıkan tema, kategori ve kodlara göre 46 maddelik ölçek taslak maddeleri 

hazırlanmıştır. Kapsam geçerliliği için alanında uzman öğretim üyeleri ölçek maddelerini incelemiş 5 madde 

taslaktan çıkarılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden 

eğitimi öğretmenine uygulanmıştır.  
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Araştırmanın örneklem grubu 

Araştırmanın nitel bölümünde iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 1. Odak grup görüşmesine 8; 2. Odak 

grup görüşmesine 7 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre hazırlanmış olan 

ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi öğretmenine 

uygulanmıştır. Araştırmanın % 78,5’unu erkek (223) öğretmenler oluştururken % 21,5’ini kadın (61) 

öğretmenler oluşturmuştur. 

 

Bulgular 

Elde edilen ham verilere tematik kodlama yöntemi ile içerik analizi (Bilgin, 2014) ve betimsel analiz 

yapılmıştır Tematik analiz, insanların deneyimleri ya da perspektifleri yansıtması ve esnek bir yapıda olması 

bakımından önemlidir (Clark ve Braun, 2013). Bu analizler sonucunda ile beden eğitimi öğretmenlerin 

mesleki etiklerine ilişkin iki tema, 7 kategori ve bu temalara ilişkin toplam 42 kodlama yapılmıştır.  Başka 

bir bağımsız araştırmacı tarafından da ayrıca bu yapılan kodlamaların iki tema altında tek tek yerleştirilmesi 

istenmiştir. Bağımsız araştırmacı ile yaptığımız kodlamaların karşılaştırılmasında sonucunda temalara ait 35 

kodlamada görüş birliğine varılırken 7 kodlamada görüş ayrılığı oluşmuştur. Bu sonuç Miles ve Huberman’ın 

(1994) önerdiği güvenirlik formülüne (=görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) göre güvenirlilik 

katsayısı 0,83’dir. Uzmanlar araştırma için güvenirlik hesabının 0,70’in üzerinde çıkmasını güvenilir kabul 

etmektedir (Miles ve Huberman, 1994). 2 ana tema, 7 kategori bu temalara ilişkin kodlamalar aşağıdaki 

şekiller yardımı ile sunulmuştur. Birinci tema sorumluluk, ikinci tema ise saygı temasıdır. Odak grup 

görüşmeleri sonucunda elde edilen veriler nicel madde haline dönüştürülmüştür. 

 
Şekil 1. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Tema ve Kategorileri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik durumları ile ilgili “mesleki 

sorumluluk” ve “mesleki saygı” olmak üzere iki tema ortaya çıkmıştır. Mesleki sorumluluk temasında 

“Sağlıklı Fiziksel Şartlar”, “Mesleki Yükümlülükler”, Çalışma Arkadaşlarına Karşı Sorumluluk” ve “Spor 

Araç ve Gereçler” olmak üzere 4 alt kategori ortaya çıkmıştır. Mesleki Saygı temasında “öğrenciye saygı”, 

“çalışma arkadaşlarına saygı” ve “öğretmenliğe saygı” olmak üzere 3 alt kategori ortaya çıkmıştır. 

Tablo 1. İçerik Analizler Sonucu Sorumluluk Teması, Kategori ve Kodların Ölçek Maddelerine 

Dönüştürülmesi Örneği 

Tem

a 

Kategor

i 

Kod Doğrudan Alıntı Maddeye Dönüşmüş Hali 

S
O

R
U

M
L

U
L

U
K

 

S
a

ğ
lı

k
 

v
e 

F
iz

ik
se

l 

Ş
a

rt
la

r 

Yardımcı 

İlaçlar 

E, 11:Hiçbir beden eğitimi 

öğretmeninin doping 

vereceğini düşünmüyorum 

Müsabakalara katılan 

öğrencilere birtakım 

performans arttırıcı ilaçlar 

verebilirim 
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Zorlayıcı 

Antrenman 

E, 5: Derslerde değil fakat 

antrenmanlarda biraz 

kapasitelerinin üzerinde 

zorlamak gerekiyor 

Öğrencileri psikolojik ve 

fiziksel olarak zorlayıcı 

antrenman yaptırmam. 

Sağlığı 

Koruyucu 

Önlemler 

K, 9: Etkinlikleri hazırlarken 

yaralanma olmayacak şekilde,  

çalışmalar hazırlarım .  

Müsabaka kazanmaktan 

daha çok öğrencilerin 

sağlığı benim için 

önemlidir 

Fiziksel 

Şartların 

Uygunsuzl

uğu 

E, 5:Kar,buz ve ya ıslak olduğu 

zaman dersi içerde işlerim 

Fiziksel şartların uygun 

olmadığı durumlarda (hava 

şartları, zemin) dersi veya 

antrenmanı iptal ederim 

Maç 

Kazanmakt

an Çok 

Öğrenci 

Sağlığı 

K,20:Maçta öğrencinin en 

küçük sakatlığı varsa 

oynatmam. Sonuçta aileleri 

bize emanet ediyor. 

Müsabaka kazanmaktan 

daha çok öğrencilerin 

sağlığı benim için 

önemlidir 

S
p

o
rt

if
 A

ra
ç 

v
e 

G
er

eç
 

Bütçeyi İyi 

Kullanma 

E, 24:Okul bize malzemeyi sen 

al dediği zaman kendi 

parammış gibi dikkatli 

kullanmaya çalışırım. 

Okula spor araç ve 

gereçleri alırken elimdeki 

bütçeyi dikkatli kullanırım 

Kaliteli 

Malzeme 

E, 11:Elimdeki paraya göre en 

iyisi neyse ona göre alırım.  

Okula spor malzemesi 

alırken uygun ve kaliteli 

olan malzemeleri almaya 

çalışırım 

Okul 

Takımların

a Daha İyi 

Malzeme 

E15: Okul takımlarına ayrı 

malzeme alıyorum. Çünkü 

maçta karşılaşacakları 

malzeme ile antrenman 

yapmaları önemli. 

Okul takımını çalıştırırken 

kullandığım spor 

malzemelerinin derslerde 

kullandığım malzemelerine 

göre daha kaliteli olmasına 

dikkat ederim 

Malzemeler

in Eşit 

Kullanımı 

K,4: Elimdeki spor 

malzemesini her sınıfa eşit 

kullanacakları şekilde 

dağıtırım. 

Okuldaki spor malzemeleri 

her öğrencinin adil bir 

şekilde kullanmasına özen 

gösteririm 

 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Nitel veri yöntemlerinden elde edilen veriler ışığında her kodlama için ölçek taslağında bir soru yazılmış ve 

böylelikle 46 maddelik soru havuzu oluşturulmuştur. Ölçek taslağının kapsam geçerliliklerini belirlemek 

farklı yöntemler kullanılabilir ( 282-284). Araştırmada kapsam geçerliliği için 10 uzman (öğretim üyesi) 

görüşleri alınmış ve Lashwe tekniği kullanılmıştır (284).   

Ölçek taslakları “Uygundur”, “Düzeltilmeli” ve “Kaldırılmalı” şeklinde görüş şıkları eklenmiştir. Lawshe 

tekniğine göre kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde en az 5, en fazla ise 40 uzmanın görüşüne ihtiyaç 

vardır. Lawshe analizine göre kapsam geçerlilik oranının (KGO) altında kalan maddeler ölçekten çıkarılır. 

46 maddeden oluşan ölçek taslağının 10 uzman görüşleri Lashwe tekniği ile analiz edilmesi sonucunda 

Tablo 2’de görülen 5 maddenin KGO değerleri 0.62’nin altında olduğu için çıkartılmıştır. 

Tablo 2. Ölçek Taslağının Kapsam Geçerlilik Oranı 

Sıra 
KGO 

değeri 
 Sıra 

KGO 

değeri 

Madde 1 1  Madde 24 0.80 

Madde 2 1  Madde 25 ** 1 

Madde 3 0.60*  Madde 26 0,80 

Madde 4 0.80  Madde 27** 1 

Madde 5 0.80  Madde 28 1 

Madde 6** 0.80  Madde 29 1 
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Madde 7 1  Madde 30** 0.80 

Madde 8** 1  Madde 31 ** 0.80 

Madde 9 0.80  Madde 32 0.40* 

Madde 10 0.80  Madde 33 0.80 

Madde 11 040*  Madde 34 1 

Madde 12 1  Madde 35** 0.80 

Madde 13 0.80  Madde 36** 0.80 

Madde 14 1  Madde 37** 0.80 

Madde 15 0.80  Madde 38** 0.80 

Madde 16 

** 
1 

 
Madde 39 1 

Madde 

17** 
0.80 

 
Madde 40 0.80 

Madde 

18** 
0.80 

 
Madde 41 0.60* 

Madde 19 1  Madde 42 0.80 

Madde 20 1  Madde 43 0.80 

Madde 21 1  Madde 44 1 

Madde 22  1  Madde 45 0.80 

Madde23  0.20*  Madde 46 0.80 

*Ölçek taslağından çıkartılan maddeler     ** Olumsuz maddeler 

 

Kapsam geçerliliğinden sonra ölçek taslağında 41 madde kalmıştır (Ek-4). Ölçekte kullanacak ölçme birimi 

olarak 5’li likert türü ölçek “Tamamen Katılıyorum (5), katılmıyorum (4), Orta Düzeyde Katılıyorum (3), 

Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” kullanılmıştır. Ölçek taslağı geliştirilmesi için 2016-2017 

eğitim ve öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 351 beden eğitimi öğretmenine ölçek taslağı 

uygulanmıştır. Ölçeği eksiksiz dolduran 284 beden eğitimi öğretmeninin cevapları “Tamamen katılıyorum 

(5), Katılıyorum (4), Orta düzeyde Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” 

şeklinde istatistikî paket programa kayıt edilmiştir. Ölçek taslağında bulunana 13 olumsuz soru (5, 7, 14, 15, 

16, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33 ve 34. Maddeler) tersine kodlanmıştır. Elde edilen verilerin Açıklayıcı faktör 

analizine (AFA) uygunluğu için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.798 ve Bartlett Testi 

(X2=2970.948 df=595) anlamlı (p<0.01) bulunmuştur. Faktör analizi için KMO testi sonucu, “0.50-0.70 

arası=orta düzey”,“0,70-0,80 arası=iyi”, “0,80-0,90 arası=çok iyi” ve “0,90 ve üzeri=mükemmel” olarak 

adlandırılır (Field, 2009; Akgül ve Çevik, 2003). Pullant’a göre veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi 

için en az KMO değeri 0,60 olarak önerilmektedir (Pullant, 2001).  Yine faktör analizinde elde edilen 

korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmek için yapılan Bartlett Testi sonucunun anlamlı 

olduğu görülmüştür (Tavşancıl, 2002; Bayram, 2004). Bu sonuçlara göre ölçek taslağındaki sorular AFA 

testi için uygundur. Yapılan faktör analizi için temel bileşenler analizi kullanılmış ve döndürme işlemi olarak 

dik döndürme (varimax) tekniği uygulanmıştır. Faktör sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda doğru 

faktöre yerleşmeyen, faktör yükü 0,30 altında olan ve farklı faktörlerde yükleri arasında en az 0,10 fark 

olmayan 19 madde ölçek taslağından çıkartılmıştır. Ölçek taslağında kalan 22 madde ikinci AFA için uygun 

görülmüştür.  

Tablo 3. Ölçeğin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Madde 

Sayısı 

Madde 

Numaralar

ı 

Mesleki 

Sorumlulu

k 

Mesleki 

Saygı  

Madde 

Toplam 

Korelasyo

n 

Açıkladığı 

varyans % 

1 s36 0.73  0.65 

22.30 

2 s12 0.70  0.62 

3 s21 0.69  0.58 

4 s37 0.67  0.57 

5 s20 0.65  0.54 

6 s35 0.63  0.57 

7 s40 0.59  0.48 
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8 s25 0.59  0.50 

9 s41 0.58  0.50 

10 s13 0.58  0.49 

11 s9 0.54  0.46 

12 s24*  0.66 0.44 

11.99 

13 s27*  0.64 0.45 

14 s26  0.61 0.41 

15 s28*  0.56 0.40 

16 s22*  0.49 0.32 

17 s32*  0.45 0.31 

18 s18  0.44 0.35 

19 s16*  0.40 0.30 

20 s33*  0.39 0.29 

21 s34*  0.37 0.28 

22 s7*  0.33 0.30 

Toplam 34.29 

*Olumsuz sorular 

Son yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,81 olarak bulunmuş ve Bartlett Testi (X2=1532,79 df=231 

p<0,00) anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda ölçeğin 2 faktörden oluştuğu görülmüştür. Birinci faktör (Mesleki 

Sorumluluk) yük değerlerinin 0,54 ile 0,73 arasında ve ikinci faktör (Mesleki Saygı) yük değerlerinin 0.33 

ile 0,66 arasında değiştiği görülmüştür (Tablo 3).  

Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslara bakıldığında mesleki sorumluluk boyutu için %22.30 olurken 

mesleki saygı için %11.99 olduğu görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %34.29 olarak 

bulunmuştur. Uzmanlara göre çok faktörlü ölçekler de açıklanan varyansın %30’dan daha fazla olması 

beklenmelidir (Tavşancıl, 2002). Dolayı ile ölçeğin bir bütün olarak açıkladığı varyans istatistikî açıdan 

yeterli sayılabilir. Bu çalışmada ölçeğin yapı geçerliliği daha iyi görebilmek için madde analizi 

yöntemlerinden madde-toplam korelasyon yöntemi seçilmiştir. Uygulama sonuçlarına bakıldığında 

maddelerin korelasyonlarının 0.25 ile 0.65 arasında değiştiği görülmektedir. Uzmanlar madde toplam 

korelâsyonu kat sayısının ayırt ediliciliği için en az 0.20 olması gerektiğini belirtilirken 0.30 ve daha yüksek 

olan maddelerin iyi derecede ayırt ettiğini belirtmektedirler (Bayram, 2004; Büyüköztürk, 2004; Tavşancıl, 

2002). Bu durumda ölçeğin madde korelâsyonlarının iyi düzeyde ayırt edicilik özelliğine sahip olduğu 

söylene bilinir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

AFA sonucu ölçekte kalan 22 madde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için Lisrel 8.8 paket programına 

yüklenmiştir. İlk olarak En Çok Olabilirlik Metodu’na (Maximum Likelihood) göre path analizi yapılmış ve 

bu analiz sonucunda modelin uyum indekslerini etkileyen 24, 26 ve 35. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Son yapılan analiz sonucunda modelin uyum sonuçları X2=266.70, df=151, P=0.00, RMSEA= 

0.052 ve kritik kişi (critical N) sayısı 200 olarak bulunmuştur.  

Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Model Uyum Sonuçları 

Uyum Ölçüsü Ölçülen Değer Olması gereken (291) Model Uyumu 

X2/sd (266.70/151=) 1.77 0 ≤  X2/sd ≤ 2 İyi uyum 

RMSEA 
0.052 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 

Kabul edilebilir 

uyum 

Yak.uy. p 

değeri 
0.37 0.10 ≤ p ≤ 1.00 İyi uyum 

RMR 0,045 0 ≤ RMR ≤ 0,05 İyi uyum 

SRMR 
0.060 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

Kabul edilebilir 

uyum 

NFI 
0.90 0,90 ≤ NFI ≤0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

NNFI 
0.95 0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

CFI 
0.96 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 
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GFI 
0.91 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI 
0.89 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 

Kabul edilebilir 

uyum 

AIC-Model  Model AIC=344.70 < 

Independence AIC=2295.67 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

CAIC-Model Model CAIC=526.28< 

Independence CAIC= 

2384.14 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

ECVI ECVI= 1.21 < 

Independence ECVI=8.05 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

 

 

 

 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere DFA model uyum sonuçlarının asgari şartların üzerinde olduğu görülmektedir 

(Bayram, 2010; Meydan, 2011; Şimşek, 2007). Bu durum 19 maddelik ve 2 alt boyutlu ölçeğimizin yapı 

geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 3.5. Mesleki Etik Ölçeğinin DFA Modeli (Standartlaştırılmış Değerleri) 
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Tablo 5. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları 

*Olumsuz sorular 

 

Tablo5’de DFA sonuçları görüldüğü üzere maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.33 ile 0.70 arasında 

değiştiği görülmektedir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0.05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.87 

olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre bu sonuçlar bir ölçekte olması 

gereken şartları taşıdığını göstermektedir (Bayram, 2010; Şimşek, 2007, Yılmaz ve Çelik, 2009). 

Sonuç ve Tartışma 

Beden eğitimi öğretmenlerinin ders işleme ortamının okul bahçesinde veya spor salonunda olması ve farklı 

bir yapısı vardır. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin diğer öğretmenler üzerine yapılmış etikle ilgili 

çalışmalardan farklı olarak yeni bir ölçme aracının geliştirilmesi gerekmektedir. Nitel araştırma sonucu elde 

edilen veriler sonucunda uygulanan 41 maddelik anketin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarına 

göre iki boyutlu ve 19 maddelik bir yapı oluşmuştur. Ölçek  “mesleki sorumluluk” ve “mesleki saygı” 

boyutlarından oluşmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı 

güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. Özbek’in geliştirdiği beden 

eğitimi öğretmeni mesleki etik ilkeleri ölçeğinde saygı, sorumluluk, profesyonellik ve dürüstlük 

boyutlarından oluşmuştur (Özbek, 2003). Mabagala’nın (2014) ölçeğinde profesyonellik, sorumluluk, önem 
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V
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Mesleki 

Sorumluluk 

1 Madde 36 0.70 0.49 0.51 12.64 

0.83 0.84 
23.7

8 

2 Madde 12 0.66 0.43 0.57 11.62 

3 Madde 21 0.67 0.45 0.55 11.89 

4 Madde 37 0.63 0.40 0.60 11.09 

5 Madde 20 0.61 0.37 0.63 10.62 

6 Madde 40 0.53 0.28 0.72 8.96 

7 Madde 25 0.54 0.29 0.71 9.19 

8 Madde 41 0.55 0.30 0.70 9.33 

9 Madde 13 0.56 0.30 0.70 9.30 

10 Madde 9 0.47 0.22 0.78 7.84 

Mesleki 

Saygı 

1 
Madde 

27* 0.42 

0.17 

0.83 5.87 

0.63 0.63 
10.9

7 

2 Madde 7* 0.34 0.12 0.88 4.75 

3 
Madde 

16* 0.40 

0.16 

0.84 5.58 

4 Madde 18 0.49 0.24 0.76 6.97 

5 
Madde 

22* 0.34 

0.11 

0.89 4.74 

6 
Madde 

28* 0.49 

0.24 

0.76 7.04 

7 
Madde 

32* 0.39 

0.16 

0.84 5.55 

8 
Madde 

33* 0.37 

0.14 

0.86 5.17 

9 
Madde 

34* 0.36 

0.13 

0.87 5.11 

Ölçeğin Genel Toplamında 0.71 0.87 
34.7

5 



187 
 

vermek ve saygı, dürüstlük boyutlarından oluşmuştur. Aynal ve diğ. (2015) okul öncesi öğretmenleri için 

geliştirdiği ölçek, öğrenciye ve kendisine karşı sorumlulukları, meslek ve meslektaşlarına karşı 

sorumlulukları, öğrencinin ailesine ve topluma karşı sorumlulukları ve özel eğitime gereksinimi olan 

çocuklara karşı sorumlulukları olmak üzere dört boyuttan oluşmuştur. Beden eğitimi öğretmeni ile ilgili 

ölçeklerde saygı ve sorumluluk boyutlarının olduğu görülmektedir. Geliştirilen BEÖMEÖ keşfedici sıralı 

yöntemle geliştirilmiş olması, ölçek maddelerinin literatürle beraber beden eğitimi öğretmenleri ile 

görüşmeler sonucu elde edilen nitel verilerin nicel maddelere dönüştürülmesiyle elde edilmiş bir ölçek olması 

bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda bu ölçeğin etik ile ilgili araştırmacılar için ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin etik düzeylerini belirlemede yardımcı olabileceği söylenebilir. 
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1.  

2. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Ölçekleri 

 

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni,, 

Bu çalışma sizlerin Mesleki Etik Durumlarınızı incelemek için uygulanmaktadır. Ölçek formlarında bulunan 

ifadeleri cevaplarken meslekte yaşadığınız deneyimleri düşünerek cevap vermeniz gerekmektedir. Ölçek 

formlarına vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar ölçeklerin güvenilirliğini etkilemektedir.  
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1 Öğrencilere karşı argo kelimeler kullanırım. 5 4 3 2 1 

2 Öğrencilerin istek ve görüşlerini dikkate alırım. 5 4 3 2 1 

3 Okula spor araç ve gereçleri alırken elimdeki bütçeyi dikkatli 

kullanırım. 

5 4 3 2 1 

4 Okula spor malzemesi alırken uygun ve kaliteli olan malzemeleri 

almaya çalışırım. 

5 4 3 2 1 

5 Yıllık ve günlük plana bağlı kalmam. 5 4 3 2 1 

6 Derslerde cep telefonu kullanmam. 5 4 3 2 1 

7 Okuldaki diğer branş öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurmaya 

çalışırım. 

5 4 3 2 1 

8 Meslektaşlarımla olan diyaloglarıma dikkat eder, kırıcı olmamaya 

çalışırım. 

5 4 3 2 1 

9 Sporcu öğrencilere daha yakın davranırım. 5 4 3 2 1 

10 Öğrencilerin notlarını adil bir şekilde veririm.  5 4 3 2 1 

11  Özel okullarda yüksek not verilmesi nedeniyle 

değerlendirmelerimi bunları göz önünde bulundurarak yaparım. 

5 4 3 2 1 

12 Derslerde öğrencileri serbest bırakırım.  5 4 3 2 1 

13 Okul yöneticileri ile genellikle iyi ilişkiler kurmam. 5 4 3 2 1 

14 Beden eğitimi öğretmenlerinin kendi zümreleri ile olan ilişkilerini 

zayıf bulurum.  

5 4 3 2 1 

15 Okulda iki veya daha fazla beden eğitimi öğretmeni yerine tek 

öğretmen olarak çalışmayı tercih ederim. 

5 4 3 2 1 

16 Okuldaki spor malzemeleri her öğrencinin adil bir şekilde 

kullanmasına özen gösteririm.  

5 4 3 2 1 

17 Dersleri işlerken okuldaki diğer beden eğitimi öğretmenlerini 

düşünerek hareket ederim.  

5 4 3 2 1 

18 Beden eğitimi dersini diğer dersler kadar önemli ve eğitimin 

ayrılmaz bir parçası olarak görürüm.  

5 4 3 2 1 

19 Mesleğime olan saygım nedeniyle işimi gerektirdiklerini tam olarak 

yapmaya çalışırım.  

5 4 3 2 1 
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TÜRK SPORUNDA DİL KULLANIMI: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY 

VE TRABZONSPOR MARŞLARININ; İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gökmen KANTAR          

Dr.Öğretim Üyesi Gözde ERSÖZ 

 

Öz 

Söylem kavramı, yirminci yüzyılda özellikle Batı dünyasında, dilbilim alanında yapılan çalışmalar ile ortaya 

çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, 

toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Yaşadığımız çağ, 

artık bir söylem çağı olup; dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. 

Yaşadığımız dünyada artık mutlak evrensel gerçeklik yoktur, mutlak evrensel söylemler vardır. Söylem 

analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka 

plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme 

özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Türkiye’de Spor kulüpleri, ezeli 

rekabetlerinin yanı sıra renkleri, sembolleri ve marşları ile toplumsal kabul görmüşlerdir. Spor kulüplerinin, 

kimliğini, mazisini ve başarılarını anlatan bu marşlar; taraftarları ve kamuoyunu etkileyerek, takımların 

imajını oluşturmuştur. Bu çalışmada Türk Sporunun her alanında önemli yerleri olan kulüplerimizden: 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları söylem ve içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Dört büyük Kulübün marş metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem 

konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular 

doğrultusunda marşlar arasında karşılaştırma yapılarak değerlendirilip, yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, söylem, söylem analizi, içerik analizi 

  

LANGUAGE USAGE IN TURKISH SPORT: BEŞIKTAŞ, FENERBAHCE, GALATASARAY AND 

TRABZONSPOR ANTHEM; CONTENT AND DISCOURSE ANALYSIS 

 

Abstract 

The concept of discourse emerged in the twentieth century, especially in the western world, through studies 

in the field of Linguistics. As a term, discourse is a concept that has been appropriated and used by linguists, 

humanists, literary theorists, sociologists and all segments of society for the last fifty years. The age we live 

in is now a discourse age; all of the general Sciences in the world are under the influence of the concept of 

discourse. There is no absolute universal reality in the world we live in, there is no absolute universal 

discourse. Discourse analysis examines the use of language and its functions. Words, sentences, and other 

textual expressions have important ideological dimensions in terms of discourse and communication, which 

can be expressed by means of imitations, the content or claims that can be inferred based on background 

knowledge. In Turkey, sports clubs have been accepted as social with their colors, symbols and anthems as 

well as their eternal competition. These anthems, which describe the identity, past and achievements of the 

sports clubs, have created the image of the teams by influencing the fans and the public. In this study, from 

our clubs that are important in all areas of Turkish sport: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray and trabzonspor 

anthem have examined by means of discourse and content analysis. The start texts of the four major clubs 

have analyzed in terms of natural language use, rhetorical elements, agenda issues and the use of “I and we” 

pronouns. The resulting findings have arranged in tables and have evaluated by comparing the marches. 

Keywords: Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor, Discourse Analysis, Content Analysis 

 

1.GİRİŞ: 

Kavram olarak söylem, toplumsal bütün alanlarda başvurulup kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 

dönem, bir söylem çağı olup; artık dünyadaki sosyal beşeri bilimlerin tamamı söylem kavramının etkisi 

altındadır. Söylemin kavramına göre artık evrensel mutlak gerçeklik yoktur; sadece evrensel gerçeklikler 

vardır. Gerçeklik, söylemle ve söylem içerisinde inşa edilen bir durumdur. Her söylem bir gerçeklik inşasıdır 

ve dolayısıyla söylemlere meydana gelen geçeklikler söz konusudur (Sözen, 2014: 9). Sürekli olarak değişen 

ve gelişen post-modern dünyada aynı zamanda; söylemler de değişip ve gelişmektedir. Söyleme dayalı 

değişimin, en açık olarak yaşandığı alanlardan birisi de, spor ve spor söylemidir. Spor söyleminin, en dinamik 
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aktörlerinden birisi olan futbol takımlarının, “marşlar” ının araştırılması; spor dilininin “yapı çözümüne” 

katkı sağlaması açısından önemlidir. Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığı ile oluşan, anlam 

ürünleriyle ilgilenen, geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir 

(Van Dijk, 1991: 114). Söylem analizi eleştirel yönü ile Neo-Marksist düşünürlerin, Frankfurt Okulu ve Batı 

Marksizm’inin, dile yaptığı vurguyu merkeze alır. Disiplinler arası bir yaklaşım olan söylemin, inceleme 

yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-linguistik ile söylemin kesiştiği alandır (Sözen, 2014: 83). Söylem 

analizi alanına yönelik literatür çalışmalarına baktığımızda daha çok Foucault merkezli, Van Dijk ‘ın haber 

söylem analiz yöntemine dayanan çalışmaların yapılmış olduğu görülmektedir. Alanyazında yer alan bu 

akademik çalışmalar daha çok yüksek lisans ve doktora çalışması olarak yapılmıştır.  

Bu çalışmanın odak noktası, Türk futbol takımlarının spor dilini, söylem ve içerik analizi ile Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takım marşları örneğinde ortaya koymaktır. Söylem analizinde ve 

özellikle metin incelemelerinde genellikle, postyapısalcı ve Foucault’cu söylem kuramlarından etkilenerek 

güç ilişkileri üzerinde durulur. Foucault, “bilgi ve iktidar” ilişkisinden yola çıkarak bir özne 

kavramsallaştırması geliştirmiştir. Bu, bir anlamda insanın nasıl bir bilginin nesnesi haline getirildiğine işaret 

eden sürecin anlatımıdır. Kısaca Foucult’ya göre insan, kendi özgürlüğüne sahip olmak ve kendi varoluşunun 

öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna ve Kubilay, 2010: 52). Bu çalışmada, söylemin 

belirleyen aktörü olarak, spor dili kavramından hareketle; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 

incelenecektir. Ayrıca futbol takımlarının, doğal dili, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve 

kullandığı “ben ve biz” zamirleri kullanış biçimi kapsamında temalaştırma çalışması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları, ortaya koyulan 

söylem ve içerik analizi ile Türk Spor dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması 

ve değişimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 

2.TEORİK ÇERÇEVE: Söylem, Söylem kuramları, Söylem ve içerik analiz yöntemi ile Türk Spor hayatına 

genel bir bakış. 

2.1. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için “Cümlenin ötesindeki” anlamına gelirken, bazıları için söylem 

çalışması dilin kullanımına işaret edebilir. Eleştirel kuramcılar, gücün söyleminden, iktidarın söyleminden 

bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Ülkemizde söyleme dair 

yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır bu çalışmaların en kapsamlılarından bir tanesi de 2018’in başında 

çıkardığım “Söylem Üzerine Notlar” adlı kitabımdır. Kitaba göre söylem, genel geçer yüklemlerin tamamıdır 

(Kantar, 2018: 115). 

2.2. Söylem Kuramları: 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında özellikle dilbilim alanında yapılan 

çalışmalar ile söylem kavramı ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, 

insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve 

kullanılan bir kavramdır (Kantar, 2016: 25). Modernizm ve modernleşme sonrasında, içinde bulunduğumuz 

çağ postmodernizmle gelişmiş bir söylem çağıdır ve dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem 

kavramının tesiri görülmektedir. Bugüne kadar ortaya konulan çalışmalarda gerek yapısalcılar gerekse 

postyapısalcılar insanın anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda 

bulunmuşlardır. Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düşünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmişlerdir. Yapılan bu araştırma alanları 

Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluşturur. Foucault’a göre, söylem üretmek, her toplumda, 

görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, maddiliğini savuşturmak olan birtakım 

yollarla, hem denetlenmek, hem ayıklanmak, hem de örgütlenmek ve yeniden paylaştırılmaktır (Foucault, 

1987: 23,24). Foucault,  arkeoloji kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak görür. 

Çünkü söylem bir açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken, bir başka açıdan da hem bu 

dizilerin oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi kurarak bu ilişkinin özelliklerini 

ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyişle,  söylemin seçici,  tanımlayıcı,  belirleyici ve aktarıcı 

özellikleri vardır (Doltaş, 2003: 51). 

2.3. Futbol ve Türk Futbol Hayatına Genel Bir Bakış: Futbol milyonlarca kişinin ilgisini çekmekte, futbol 

kulüplerinin yönetimleri ise milyonları temsil etmektedir. Dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olan 

Birleşmiş Milletlere üye ülke sayısı 193 olurken, FIFA’ya kayıtlı üye ülke sayısı 211 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tek başına bu sayı bile futbolun küresel olarak nerede durduğuna dair önemli bir gösterge 

niteliği taşımaktadır. Futbol artık günümüzde karşı konulmaz bir fenomen olarak ön plana çıkmıştır. 

Kıtalardan ülkelere, gruplardan bireylere, ekonomiden kültüre, teknolojiye kadar birçok alanı etkilemekte ve 

birçok alandan etkilenmektedir (Çakmak, İşlek ve Keskin: 2017, 127). Cumhuriyet dönemi, Türk futbolunun 

yurt ölçüsünde örgütlendiği kulüp sayısının beklenenin üzerinde arttığı bir dönem olmuştur. 1923' de 
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Cumhuriyet'in ilanından önce kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı yıl 21 Mayıs’ta Uluslararası Futbol 

Federasyonları Birliği üyeliğine kabul edilmiştir. 26 Ekim 1923'de Türk Millî Futbol Takımı ilk millî 

müsabakasını Romanya ile İstanbul'da oynamıştır. 1954 yılında kurulan Avrupa Futbol Birliği, 1962 yılında 

Türkiye' yi bir Avrupa ülkesi olarak üyeliğe kabul etmiştir. 1951 yılında ise profesyonelliğin kabul edilmesi 

ile, futbol bir meslek dalına dönüşmüş ve gelişmiştir (Aydın, 1989).  

Türkiye futbol ligleri günümüzdeki yapısına kavuşuncaya kadar çeşitli isimler altında oynandı. Millî Küme 

adı altında toplanan ve 1937'den 1943'e kadar Maarif Mükafatı, 1944'ten 1951'e kadar da Millî Eğitim 

Mükafatı olarak anılan liglerden sonra 1959'da Millî Lig, bugünkü adıyla Süper Lig kuruldu. 1959'den 

itibaren düzenlenen Millî lig organizasyonları ve kupa müsabakaları ile II. ve III. ligler, Türkiye'de futbolu 

önde gelen spor dallarından bir haline getirmiştir (Talimciler, 2012). Günümüzde ise futbol popüler bir spor 

dalı olarak toplumun büyük bir kısmının ilgisini çekmektedir. Futbola duyulan bu ilgi, insanların futbola 

yüklediği anlamı ve değeri farklı hale getirmiştir. Bazıları için ise meslek olmuştur. Herkes için farklı anlama 

gelebilen futbol oyununun insanların algılarında da değişik göstermesi futbolu daha da gizemli hale 

getirebilmektedir (Gündüz ve Bayansalduz: 2017: 83). Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı Türk 

Sporunun her alanında önemli yerleri olan kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 

Trabzonspor marşları söylem ve içerik analizinin incelenmesidir. 

 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden söylem ve içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleşmiştir. 

 

3.2. Örneklem  

Bu çalışmada Ülkemizde en çok taraftarına sahip olan futbol takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin en popüler marşları incelemeye alınmıştır. Beşiktaş Spor Kulübü’ 

nün “Tükenme (Gücüne Güç Katmaya Geldik)”; Fenerbahçe Spor Kulübü’ nün “Yaşa Fenerbahçe”, 

Galatasaray Spor Kulübü’ nün “Rerere Rarara” ve Trabzonspor Kulübü’ nün ise “Uy Aha” marşlarındaki 

doğal dil kullanımı, retorik ve gündem konularını ele alış biçimi incelenmiştir. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma içerisinde, marşlarda kullanılan spor dilinin özelliklerini tespit edebilmek amacıyla Van Dijk’in 

eleştirel söylem analizi ve Bardin’in içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile 

ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir.  Söylem 

analizinin kuramsal arka planında sosyal bilimlerdeki sosyoloji, psikoloji, dilbilim, medya, siyasal bilimler 

gibi pek çok farklı alan yer almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış açılarına ve bilimsel 

yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine ilişkin kendi kurallarını oluşturur (Ekşi ve Çelik, 

2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği barındıran bir analiz değildir. Bu yüzden nitel 

araştırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz yöntemleri ile benzerlik gösteren tarafları vardır. 

Söylem analizi sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara ulaşmaktan ziyade 

bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal bağlam içinde değerlendirmeye 

çalışır (Demir, 2008: 5). Sözen’e göre, söylem analizi üç sacayağına dayanır: birincisi, Sausser’cü anlayışa 

dayanan yapısalcı dilbilim. İkincisi, Wittgenstein’nın dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. 

Üçüncüsü ise dil felsefesinde, Gadamer ve bir yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan 

Ricoeur’den etkilenen hermeneutiktir (Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri yeniden üretme, 

değiştirme, dönüştürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma özelliğine sahiptir. Çalışmamız 

içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk’ın söylem analizi ve Bardin’in içerik analizi yönteminden 

yararlanılmıştır.  

İçerik Analizi Yöntemi: Çalışma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz yöntemi ise içerik analiz 

teknikleridir. İçerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin etkilenmesine yönelik “İkinci bir 

okuma” olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu anlamda içerik analizi, bir tür iletişim psikanalizini ve 

ileteni algılama sanatını andırmaktadır. Söz konusu okuma, okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk 

duygularında rahatlatan, ideolojik, politik ve kültürel kanaatlerini pekiştiren bir okuma değil, ona gerçekten 

de yeni bir şeyler öğreten, onu yeni bir şeylerin önüne koyan bir okumadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001:26). 

İçerik analizin uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılır. Bunlardan 
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tekniklerden özellikle, yapılan çalışmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta fayda vardır 

(Bilgin, 2006: 96): 

Frekans Analizi: İçerik analizi, en basit şekliyle, birim ve ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda 

görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, sayılabilecek nitelikte birimler veya sözcükler alınır 

ve analiz göstergeleri frekans türünde ifade edilir. Frekans analizi, en basit şekliyle, birim veya ögelerin 

sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar 

sözcüklerin, bir insanın günlük uğraşları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletişim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır (Bilgin, 2006: 96). 

Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaşları (1954) tarafından geliştirilen bu yöntem, tutum ve kavramını 

ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil anlayışına dayanır. İnsanın kullandığı dilde yansıdığı 

ve mesajın analizi sayesinde verici hakkında enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Ayrıca marşlardaki 

retoriksel tekrarların sayısı; karşı tarafa olan bakış açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 

Yıldız Falı: Kitle iletişim alanında gerçekleştirilmiş çeşitli içerik analizi çalışmaları vardır. Bardin (1977) 

tarafından “Yıldız Falı” konusunda yapılan içerik analizi, bunların ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; 

metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), farklı kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeşitliliği 

tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 2006: 109). Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı 

olanları ile araç niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar 

taşıyıcı, zarf, edat, nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. Metinlerde 

bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. Bu yolla hatibin metne 

taşıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin’in formülünü metne uygularken; sayı ve tarih 

ifadeleri sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler 

ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş olsa da, anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler 

ayrı olarak hesaplanmıştır. Sesteş kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul 

edilmiştir.  

 

4.BULGULAR 

 

4.1. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşlarındaki Doğal Dil Kullanımı: Bu çalışma 

içerisinde; belirlenen dört büyük futbol takımının marşlarının doğal dili, L.Bardin’in “Yıldız falı” içerik 

analiz yöntemi yoluyla belirlenmiştir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere ilişkin analizde, anlam öğelerinin 

sınıflaması, sayımı ve anlamın belirtenleri üstünde durulmuştur. Burada yapılacak olan analizler ile mesajın 

kodu (vokabüler, gramer özellikleri, anlam birimleri) incelenecektir. Bu yolla kulüp marşlarının, kelime 

haznesi, ortaya çıkartılmıştır. Bardin’in formülünü metne uygularken; sayı ve tarih ifadelerini sayım dışında 

tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı 

kökten üretilmiş olsa da, anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. 

Sesteş kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Kulüp marşları, cümle 

vurgusu ve kurgusu açısından incelenirken; marşların ortaya koymuş olduğu spor dili değerlendirilecektir. 

Kulüp marşlarının rakamsal verileri olarak Tablo 1.1’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

 

Tablo 1.1: Spor Kulüp Marşlarının, Tek Parça İstatistikleri 

 

 
 

Spor kulüplerinin marşlarındaki yer alan kelimeler, terim sayısı (473), terim çeşidi (169), sayfa sayısı (6), 

Paragraf sayısı (894) ve satır sayısı (904) rakamsal veri olarak Tablo 1.1’de verilmiştir. Terim sayılarının, 

terim çeşitlerine oranlanması ile Bardin’in Yıldız falı formülü uygulanarak net sonuca varılmıştır. İncelenen 

dört kulüp marşında toplam (970) sözcük vardır. Bu sözcüklerin terim sayısının (473), terim çeşidine (169) 
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oranı (O/V) oranı yaklaşık 2,79’dur. Kulüp marşlarındaki bu oran yüksek bir tekrar düzeyini yansıtmamakla 

beraber; zengin bir dil yapısını ortaya koyar. Kulüp marşlarının, dil zenginliği düzeyi Tablo 1.2’de aşağıda 

verilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Spor Kulüp Marşlarının, Vokabüler Zenginliği 

 

 
 

 

Vokabülerin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular, mesaj üretiminin temel repertuarını ortaya 

koymaktadır. İncelenen marşlarda toplam 473 sözcük vardır ve bunların 169’u farklı sözcüklerdir. Bu 

durumda O/V oranı yaklaşık 2,79’dur. Spor kulüplerinin marşlarındaki bu oran, çok fazla bir tekrar düzeyini 

yansıtmazken; dil zenginliği oranı ise yüksektir. Dil zenginliği açısından en yüksek orana sahip marş 

Fenerbahçe (1,65) kulübü marşı olup; sırasıyla onu, Beşiktaş (2,28), Galatasaray (2,46) ve Trabzonspor 

(3,35) marşları takip etmektedir. Temel kelime hazinesi açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber 

isim (218 defa), fiil (43 defa) ve sıfatlar (29 defa) daha çok kullanılmıştır. Marşlarda daha çok zaferler ve 

kurumsal kimlik üzerinde duran kulüpler, propaganda açısından ise taraftarın semboller üzerinden, aidiyetine 

ve duygusal bağına vurgu yapmışlardır. Spor dili kullanımı açısından marşlar, amaç ve araç sözcüklerden 

daha çok amaç (294 defa) sözcüklerini kullanmıştır. Böylelikle marşlarda ortaya konulan söylem doluluk 

oranı yüksek bir şekilde, taraftar ile sürekli tekrar edilerek verilmiştir. Tekrar oranı ile akılda kalıcılığı en 

kolay marş Trabzonspor (3,35) marşı olup onu sırasıyla; Galatasaray (2,46), Beşiktaş (2,28) ve Fenerbahçe 

(1,65) marşları takip etmektedir. En çok kullanılan dolu sözcükler ve sözcük türleri sayısal ve yüzdesel 

oranları ile karşılaştırmalı bir şekilde Tablo 1.3’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.3: Marşlarda, En Sık kullanılan Amaç Sözcükler 

Marşların Terim 

Kelime 

Hazinesi
Türü

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

Çeşidi (V)

Terim Çeşidi

Oranı (%)
O/V

29 60,40% 18 66,60% 1,61

245 100% 73 100% 3,35

BJK

FB

GS

         TS

7 7,60% 5 35,71% 1,4

92 100% 14 100% 6,57

1 1,08% 1 7,14% 1

76 78,26% 4 28,57% 19

8 8,69% 4 28,57% 2

- - - - -

12 7,84% 7 15,50% 1,71

153 100% 45 100% 3,4

119 77,77% 27 60% 4,4

22 14,37% 11 24,44% 2

14 100% 1 100% 14

79 100% 32 100% 2,46

- - - - -

14 100% 1 100% 14

- - - - -

- - - - -

59 100% 31 100% 1,9

- - - - -

4 6,77% 3 9,67% 1,33

11 18,60% 4 12,90% 2,75

76 100% 46 100% 1,65

50 84,74% 24 77,41% 2,08

6 85,71% 2 66,66% 3

7 100% 3 100% 2,3

- - - - -

- - - - -

1 14,28% 1 33,33% 1

- - - - -

4 11,76% 4 14,28% 1

34 100% 28 100% 1,21

20 58,82% 17 60,70% 1,17

10 29,41% 7 25% 1,42

25 100% 5 100% 5

73 100% 32 100% 2,28

- - - - -

17 68% 1 20% 17

2 8% 2 40% 1

- - - - -

48 100% 27 100% 1,7

6 24% 2 40% 3

17 35,40% 7 25,90% 2,42

2 4,16% 2 7,40% 1

Terim 

Sayısı(O)

Terim Sayısı

Oranı (%)

Terim
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Spor kulüplerinin marşlarındaki doluluk oranı, amaç sözcükler açısından incelendiğinde birinci sırada 

isimler, ikinci sırada fiiller, üçüncü sırada ise sıfatlar olarak belirlenmiştir. Marşlarda en çok kullanılan 

isimler Trabzon (48 defa), Beşiktaş (8 defa), Fenerbahçe (4 defa), ve Galatasaray (4 defa) yani kulüplerin 

kendi adlarıdır. Fiillerde ise durum en yüksek oran “gelmek” fiili (8 defa) ile Beşiktaş marşına aittir. Onu 

sırasıyla; “vurmak” fiili ile (6 defa) Trabzonspor, “yaşamak” fiili (4 defa) ile Fenerbahçe ve “var olmak” fiil 

ile (2 defa) Galatasaray takip eder. Sıfat olarak ise en yüksek kullanım nitelemeleri olan “re re re-ra ra ra” ile 

Galatasaray (9 defa) marşına aittir. Marşlardaki araç sözcüklerin doluluk oranı ise aşağıda gösterilen Tablo 

1.4’te aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

 

 

Tablo 1.4: Marşlarda En Sık kullanılan, Araç Sözcükler 

 

Sıra İsim Frekans Fiil Frekans Sıfat Frekans

1 Beşiktaş 8 Gelmek 8 Sevdalı 1

2 Ter 2 Olmak 3 Bu 1

3 Forma 2 Katmak 2

4 Beyaz 2 Yaşamak 1

5 Bir 2 Tutmak 1

6 Siyah 1 Sevmek 1

7 Sevda 1 Anlamak 1

8 Nefes 1

9 Kartal 1

10 Umut 1

1 Fener 4 Yaşamak 4 Mutlu 2

2 Kalp 2 Olmak 2 Sen 2

3 Renk 1 Birer 1

4 Ata 1 Hiçbir 1

5 Tarih 1 Bu 1

6 Mazi 1

7 Dostluk 1

8 Cihat 1

9 Can 1

10 Lefter 1

1 Galatasaray 4 Var 2 Re 9

2 Cimbom 3 Yenmek 1 Ra 9

3 Spor 3 Kavuşmak 1 Gassay 6

4 Kol 2 Her 2

5 Bir 2 Son 1

6 Beşik 2 Tek 1

7 Sami 1 Nice 1

8 Ruh 1

9 Zafer 1

10 Sarı 1

1 Trabzon 48 Vurmak 6 Efsane 3

2 Kupa 5 Ezmek 4 Tek 2

3 Gol 5 Sormak 2 Belli 2

4 Karadeniz 3 Var 2 Bu 2

5 Bordo 3 Gelmek 2 Yok 1

6 Sevda 2 Omuzlamak 1 Artık 1

7 Mavi 2 Yazmak 1 Genç 1

8 Oda 2 Tutmak 1

9 Ateş 2 Devirmek 1

10 Ali 1 Getirmek 1

BJK

FB

GS

TS

Takımlar No Zamir Frekans Bağlaç Frekans Edat Frekans Zarf Frekans Ünlem Frekans

1 Senin 4 - - Gibi 1 - - - -

2 Sen 2 Mu 1

1 Bu 1 Ve 1 - - Ne 2 - -

2 Seni 2

3 Sen 2

GS 1 - - - - - - - - - -

1 Kim 4 De 1 - - Hiç 2 Hay 64

2 Sen 3 Yine 2 Uy 6

3 Biz 3 Diye 2 Aha 3

4 Ne 1 Nerde 1 He 3

BJK

FB

TS
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En çok kullanılan araç sözcükler incelendiğinde birinci sırada zamirler (22),  ikinci sırada zarflar (9), üçüncü 

sırada edatlar (2), dördüncü sırada bağlaçlar (2) ve beşinci sırada ise ünlemler (76) yer almaktadır fakat 

ünlemler sadece Trabzonspor marşında çok yoğun olarak kullanmıştır. Vokabüler zenginliğin 

incelenmesinde yapılan araştırmalarda genel olarak ünlemler yer almamaktadır. Marşlarda vurgu ve 

tonlamada önemli bir araç olan ünlemler, yapılan bu çalışma içerisinde yer almıştır. Marşlar içerisinde 

zamirlerin genel olarak kullanım sebebi kulüp marşlarının yazılma sebebinde saklıdır. Nitekim bu marşlar 

aidiyeti sağlama ve kurumsal kimliği pekiştirmek için taraftara yönelik propaganda niteliğinde 

yazılmışlardır. Kullanım biçimi açısından kurumsal kimliği tercih ederken “biz” zamiri ön plana çıkarken; 

taraftara seslenirken “sen” zamirini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu zamirleri kullanma nedenleri arasında 

samimi bir dil kullanma nedeni yatmaktadır. Spor kulüp marşlarında kullanılan fiil kiplerinin frekansı aşağıda 

ki Tablo 1.5’de genel olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1.5: Marşlarda Kullanılan Fiillerin Çekim Kipleri 

 
Marşlarda kullanılan fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü asıl görevi 

geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken; kulüp 

marşlarında bu böyle görünmüyor. Gelecek zaman kullanım oranı (1) ile dördüncü sırada yer almıştır. Diğer 

yandan ise emir (68)  kipi birinci sırada yer alırken, mastar (27) kipi ikinci sırada, geçmiş zaman (22) üçüncü 

sırada, şart (2) kipi dördüncü sırada ve son sırada ise hiç kullanılmayan şimdiki zaman (0) yer almıştır. 

Gelecek zaman kullanımı daha çok muktedir olma anlamında taraftara verilen kararlılık üzerinde 

Trabzonspor marşında etkili olmuştur. Diğer yandan geçmiş zaman kullanımı ile kurumsal kimliğin mazisi 

ve başarıları üzerinde vurgu yapılarak; taraftarın bu süreç içerisindeki katkısı özellikle Beşiktaş marşında 

belirtilmiştir. Mastar kipi kullanımı ile marşını daha geniş zamanlı bir yapı ve anlama kavuşturarak 

taraftarına mesaj veren kulüpler özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray olmuştur. Ayrıca yazılan marşı ile hem 

kulübünü hem de taraftarını emir kipleri kullanarak sürekli motive eden takımlar Trabzonspor ve 

Fenerbahçe’dir. Genel olarak kulüp marşları taraftar üzerinde kararlılık, devamlılık ve başarılara uygun bir 

Fiil Kullanım Alanı

Kipleri Terim Sayısı Terim Oranı Dinleyicinin Üzerinde

Emir - - Öğüt

Mastar 6 11 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
4 11 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi 1 1 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 11 23

Emir 1 8 Öğüt

Mastar 9 13 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
1 7 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi - - Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 22 52

Emir - - Öğüt

Mastar 3 3 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
- - Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi - - Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 3 3

Emir 2 60 Öğüt

Mastar - - Sonuç

Geçmiş 

Zaman
4 4 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
1 1 Kesin Gelecek

Şart Kipi 1 1 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 11 66

Emir 3 68 Öğüt

Mastar 18 27 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
9 22 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
1 1 Kesin Gelecek

Şart Kipi 2 2 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 33 120

Genel 

Toplam

Takımlar
Frekans

BJK

FB

GS

TS
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söylemdir. Söylemin ortaya çıkışı kulüplerin kuruluş dönemi, öncesi ve sonrasında başarıları anlatarak; 

kazanılan zaferler ile taraftara inanç, hırs, güven ve moral vermektir. 

4.2. Spor Kulüplerinin Marşlarda Kullandığı Retorik 

Spor kulüplerinin marşlarında kullanmış olduğu retoriği açığa çıkarmak için, marşlarda muhatap alınan kişi, 

sembol ve kurumları belirleyerek yapmış olduğu bu seslenişin hangi duyguyla gerçekleştirdiği tespit 

edilmiştir. Aşağıda verilen Tablo 1.8’de, marşların doğrudan hitap ettiği kişi, grup, sembol ve kurumları 

göstermektedir. Bu tablo oluşturulurken, marşların açıkça hitap ettikten sonra kullanmış olduğu kişi zamirleri 

ve yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıştır. Hitaplarda kullanılan olumlu tekrarlar (+) ile gösterilirken 

olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiştir. Ortaya çıkan duygu değerleri ise marşların kullanılan söz dizimine 

bağlı olarak sempati/antipati olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 1.6: Spor Kulüplerinin Marşlarda Kullandığı Retorik 

 
Spor kulüpleri marşlarında genellikle olumlu bir dil kullanarak taraftarına mazilerinin başarılarla dolu 

olduğunu hissettirmiştir. Ayrıca kurumsal kimliklerini, kendileri belirlemiş oldukları semboller ile 

özdeşleştirerek farklı olduklarını hissettirmiştir. En çok retoriksel tekrarı kulüpler, kendi isimi ve üretilen 

değerleri üzerinden yaparak markalaşma yoluna gitmişlerdir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; sadece 

kendi marka değerlerini ön plana koyarken, Trabzonspor ise üç büyükler ile olan mücadelesine de atıfta 

bulunmuştur. 

 

5. SONUÇ: 

Doğal dil incelemesinde ortaya çıkan Tablo 1.2 ve 1.3’de genel olarak verilen bilgiler spor kulüplerinin 

marşlardaki dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Marşların, metin içeriğine bakıldığında 473 terim 

sayısı ve 169 terim çeşidinden oluşmaktadır. Buna göre marşların tekrar oranı ortalama olarak 2,79’dur. Spor 

kulüplerinin, metinlerine bakıldığında; marş metinlerindeki terim sayısının çeşitliliği, marşların kelime 

hazinesinin ne kadar çok zengin olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ise tekrar oranını bu kadar çok 

yüksek propagandada kalıcılık açısından marşların, spor dilinin kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade 

bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Doğal dil kullanımını gösteren Tablo 1.3’de konuşma 

metinlerinin içerisinde amaç sözcükler olarak nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, konuşmalarda 

kullanıldıkları oran verilen mesajın yükünün taşımak olarak değerlendirilmelidir. Konuşma metinlerinde 

kullanılan 473 terim çeşidinin 294’ü amaç sözcüklerden oluşması, taraftara ve kamuoyuna verilen mesajların 

güçlü olarak taşındığının bir göstergesi olarak değerlendirilir. Diğer yandan ise konuşma metinlerinde 

kullanılan araç sözcükler Tablo 1.4’te konuşma metinlerinin içerisinde zamir, zarf edat bağlaç ve ünlem 

olarak yer almaktadır. Araç sözlüklerin konuşma metinleri içerisindeki görevi vurgu, dikkat çekme ve 

anlatımı güçlendirme görevini üstlenmektir. Marşlarda kullanılan fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman kullanımı 

yüksek olarak beklenirken; kulüp marşlarında bu böyle görünmemektedir. Spor kulüpleri daha çok geçmiş 

ile gelecek arasında bir söylem oluşturmuştur. Genel olarak kulüp marşları taraftar üzerinde kararlılık, 

devamlılık ve başarılara uygun bir söylemdir. Söylemin ortaya çıkışı kulüplerin kuruluş dönemi, öncesi ve 

sonrasında başarıları anlatarak; kazanılan zaferler ile taraftara inanç, hırs, güven ve moral vermektir. Spor 

kulüpleri marşlarında genellikle olumlu bir dil kullanarak taraftarına tarihlerinin zaferlerle dolu olduğunu 

Duygu Tekrar Duygu Tekrar Duygu Tekrar Duygu Tekrar

1 Trabzon + 48

2 Fenerbahçe + 9

3 Beşiktaş + 8

4 Kanarya - - + 1 - 1

5 Kartal + 1 - 1

6 Gol + 1 + 5

7 Cimbom + 3 - 1

8 Forma + 2 + 1

9 Sevda + 1 + 2

10 Kalp + 1 + 4 + 1

Sıra Muhatap
BJK FB GS TS



198 
 

göstermiştir. Ayrıca kurumsal kimliklerini, kendilerine ait semboller ile özdeşleştirerek farklı olduklarını 

hissettirmiştir. En çok retoriksel tekrarı kulüpler, kendi isimi ve üretilen değerleri üzerinden yaparak 

markalaşma yoluna gitmişlerdir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; sadece kendi marka değerlerini ön 

plana koyarken, Trabzonspor ise üç büyükler ile olan mücadelesine de atıfta bulunmuştur. 
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Öz 

Bu çalışma Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi öğretmenlerinin umutsuzluk 

durumlarını incelenmek amacı ile yapılmıştır. 

Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Araştırma grubunu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde 

ve İstanbul merkezinde Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan 188 aday beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Beck vd. (1974) geliştirdiği ve Durak ve Palabıyık (1994) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 0 ile 20 puan arasından 

puanlanmaktadır. Veri istatistiki işlemlerde bağımsız değişkenler normal dağılım gösterdiğinden ikili 

karşılaştırmalarda T testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

Araştırma bulgularında aday beden eğitimi öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri X=10,60 olduğu 

görülmektedir. Beck vd. (1974) çalışmalarında intihar girişiminde bulunmuş kişilerde X=11,90; depresyon 

tanısı konulmuş hastaların X=11,30 ve alkol bağımlılarının X=4,75 olduğunu bulmuştur. Bu durum öğretmen 

adaylarımızın umutsuzluk durumlarının ciddi oranda yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aday 

öğretmenlerin cinsiyetlerine ve mezun oldukları bölümlerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı 

fark yoktur. Ancak aday öğretmenlerin yaşlarına ve hizmet yıllarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında 

anlamlı fark vardır. 

Giriş 

Son yıllarda ülkemizde atanamama problemi, öğretmen adayları için ciddi bir sorun haline gelmekte ve bu 

tüm hayatlarını psikolojik olarak umutlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Umut denildiğinde akla aile, 

yaşanılan çevre, sağlık, meslek, gelir durumu gibi sayabileceğimiz pek çok kavramlar gelmektedir. Bu 

kavramlar bireyin hayata bakış açısını mutluluğunu ve umutlarını etkilemektedir.  

Günümüzde bireyler, her alanda kendini hissettiren zorlamalarla dolu bir yaşamla karşı karşıyadır. Bu 

zorlamalar bireyin psikolojik dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa 

çıkarırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilecek bir paradoksla bireyi çaresiz, savunmasız ve zayıf 

bırakabilmektedir (Shaufeli ve Enzmann, 1998). 

Türkiye‘de öğretmen ataması ve seçim sistemi sınavlar üzerine kurulu olması ve mezun olan öğretmen aday 

sayısı ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle büyük sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Türkiye’de öğretmen olmak 

isteyen bireyler öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek 

Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğretmenlik alanlarını kazanmaları ve alanla ilgili öğretim 

programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekir. Daha sonra yine ÖYSM tarafından yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na(KPSS) girerek alanıyla ilgili, sınava girenlere göre, yüksek ve yeterli puan 

almaları temel koşuldur. KPSS, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri içerikli olarak yapılırken, 

adaylar soruları belli bir süre içerisinde cevaplamaları gerekmektedir. Böyle olunca bu sınavlar öğretmen 

adaylarını sınav odaklı çalışmalarına yol açmaktadır (Erdem ve Soylu, 2013). 

Türkiye’de işsizlik öğretmen adayları arasında belirgin bir artış göstermektedir. Buna karşın öğretmen 

yetiştiren eğitim fakültesi kontenjanları son iki yılda yüzde elliyi aşan oranlarda arttırılmıştır (Eşme, 2009). 

Bunun yanında son yıllarda öğretmenlik dışı alanlara da eğitim formasyonu almak koşuluyla öğretmenlik 

hakkının tanınması, aday öğretmenlerin oranını çok daha fazla yükseltmiştir. “Adayların KPSS’den aldığı 

puanlar, büyük ölçüde mesleki geleceğini belirlemektedir. Bu sorunun boyutlarını, öğretmenliğine başvuran 

ve atananlarının sayısı net olarak göstermektedir (Şahin, 2011). 

Kuşkusuz, her toplumun kendine özgü gerçekleri vardır ve bu gerçeklikler toplumdan topluma değişir. 

Toplumsal gerçeklerden kopuk bir eğitim yapılanması, toplum düzeninin bozulmasına yol açabilir (Sönmez, 

1993). Toplumun geleceğini inşasında öğretmenlerin etkisi ve geleceği sağlıklı bir biçimde oluşturma 

gereksinimi öğretmenlerin her açıdan iyi yetiştirilmelerini gerekli kılmaktadır. Bunu sağlamanın temel 
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koşullarından biri, öğretmen adaylarının gelecek umutlarını canlı tutmaktır. Çünkü umut amaca ulaşmaya 

yönelik uygulanan planların başarılacağı öngörüsünü (Seber, 1991; Dilbaz ve Seber, 1993) ifade ederken, 

umutsuzluk geleceğe yönelik kötümserliği ifade eder (Tümkaya, 2005). Bu nedenle kişinin gelecek kaygısı 

yaşaması umutsuzluğa yol açabilir.  

Yapılan araştırma aracılığıyla atanmayan/atanamayan beden eğitimi öğretmeni adaylarının yaşadıkları 

psikolojik ve ruhsal problemlerini bilimsel olarak ortaya koymaya katkı sağlayacak ve problemle ilgili kurum 

ve kuruluşların dikkatini çekmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı, son yıllarda kanayan bir yara haline gelen atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni 

adaylarını yaşadıkları problemleri, yaşam doyumlarını, hayattan zevk alamama ve kaygı durumlarının 

incelenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması olacaktır. 

 

Yöntem 
Araştırmada genel tarama(betimsel) modeline dayalı ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir (Karasar, 

1994). Araştırma Grubu 

 Araştırma grubu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde ve İstanbul il merkezlerinde öğretmenlik 

atamasını bekleyen 94’ü bayan ve 94’ü erkek olmak üzere toplam 188 aday beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırma grubuna katılan adayların tamamı atama bekleyen, sınava hazırlanan ve 

araştırmaya gönüllü katılan aday öğretmenlerden oluşmuştur. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde kişisel 

özelliklere ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde ise Umutsuzluk Ölçeği yer almaktadır. Umutsuzluk 

ölçeği, Beck, Weissman, Lester ve Trexler (1974) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Durak ve 

Palabıyık (1994) tarafından yapılmıştır. Ölçek 11’i olumlu ve 9’u olumsuz olmak üzere 20 maddeden 

oluşmakta olup “evet” ve “hayırlı” iki ölçekleme türündedir. Ölçekte alınacak en düşük puan “0” ve en 

yüksek puan “20”dir. Alınan puanlar yüksek olduğunda bireydeki umutsuzluğun yüksek olduğu varsayılır 

(Durak, 1994; Durak ve Palabıyık, 1994).  

Veri çözümleme teknikleri 

Araştırmada bağımlı değişkenlere yapılan Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım 

gösterdiğinden, ikili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

Etik kaygıların giderilmesi 

Araştırmamızda katılımcılar gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcıların isimleri anket formuna 

yazmamaları söylenmiş ve istedikleri zaman araştırmada çıkabilecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca anket 

formunu eksik veya bir kısmını dolduran katılımcılara ait anket formları araştırma dışı bırakılmıştır.                       

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Tablo 1: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Umutsuzluk 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Cinsiyet N x ss T-Testi Sd p 

Bayan 94 11,13 4,90 

1,500 186 0,135 Erkek 94 10,06 4,91 

Toplam 188 10,60 4,92 

p>0,05 

                                     

Tablo 1’de sınava hazırlanan beden eğitimi öğretmen adaylarının umutsuzluk puan ortalamaların X=10,60 

olduğu görülmektedir. Bu ortalama öğretmen adaylarının umutsuzluk pualarının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Beck ve ark. (1974) yaptıkları çalışmalarında intihar girişiminde bulunmuş kişilerin 

ortalamalarını 11,90; depresyon tanısı konulmuş hastaların 11,30 ve alkol bağımlılarının 4,75 olduğunu 

bulmuştur. Bu durum öğretmen adaylarımızın umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca tabloda öğretmen adayların cinsiyetlerine göre umutsuzluk puan ortalamaları arasından istatistiki 

anlamda farklılaşma bulunamamıştır (p>0,05). Bu durum öğretmen adaylarının umutsuzluk durumlarına 

cinsiyet değişkeninin etki etmediğini, erkek ve bayan öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin bir birine 

yakın olduğunu ve geleceğe yönelik umutsuzluklarının yüksek olduğu söylenebilinir. 
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Tablo 2: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaşlarına Göre Umutsuzluk Düzeylerinin 

İncelenmesi 

Yaş N X ss 

ANOVA Testi Tukey (Post Hoc testi) 

f p Gruplar p 

21-25 yaş       (1) 70 8,91 4,71 

8,843 0,000* 

(1) - (2) 0,010* 

26-29 yaş        (2) 87 11,14 4,83 (1) - (3) 0,000* 

30 yaş ve üstü (3) 32 12,90 4,44 (2) – (3) 0,173 

Toplam 189 10,61 4,92   

*p<0,05 

Tablo 2’de beden eğitimi öğretmen adaylarının yaşlarına göre umutsuzluk puan ortalamaları arasında 

farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu farklılaşmanın bütün yaş grupları arasındadır.  Bu durum öğretmen 

adaylarının umutsuzluk durumlarına yaş değişkeninin etki ettiğini, öğretmenlerinin umutsuzluk 

düzeylerinin yaşla birlikte değiştiğini ve geleceğe yönelik umutsuzluklarının arttığı söylenebilir. Bu dönem 

Havinghurst’un gelişim ödevleri dikkate alındığında genç yetişkinlik dönemine (18-30) denk gelmektedir. 

Genç yetişkinlik dönemi gelişim ödevleri arasında eş seçme, aile kurma, bir işe girme, ev idare etme, çocuk 

yetiştirme, vatandaşlık görevlerini yerine getirme, belli bir olgunluğa ulaşmış olma, sorumluluklarını bilme 

dönemine denk gelmektedir (Santrock, 2012). Bu yüzden birey bu dönemde işe başlayamadığı sürece 

umutsuzluk düzeyi yaş geçtikçe daha çok artmakta olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sınava Hazırlanma Yıllarına Göre 

Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi 

 

KPSS 

Hazırlanma 

Yılı N x Ss 

ANOVA Testi Tukey (Post Hoc testi) 

f p Gruplar p 

1 yıl (1) 29 7,10 4,18 

12,087 0,000* 

(1)- (3) 0,002* 

2 yıl (2) 47 9,04 4,22 1-4 0,000* 

3 yıl (3) 57 10,87 5,02 1-5 0,000* 

4 yıl (4) 28 13,75 3,94 2-4 0,000* 

5 yıl ve üstü (5) 28 13,25 4,11 2-5 0,001* 

Toplam 189 10,61 4,92 3-4 0,043* 

Tablo 3’te beden eğitimi öğretmeni adaylarının hazırlanma yıllarına göre umutsuzluk puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu farklılaşma tabloda bütün gruplar arasında 

olduğu ve hazırlanma yılı arttıkça umutsuzluğunda dramatik bir şekilde arttığı görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının dört yıl ve üzeri hazırlanma durumlarında umutsuzluk puanları Beck’e (1974) göre intihar 

hastalarının umutsuzluklarının (X=11,90) bile üzerine çıkmıştır. Bu durum öğretmen adaylarımızın 

yaşadığı psikolojik çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri 

artarken yaşam doyumları da düşmektedir (Diener vd. 1985; Şar vd. 2012). Bunlarla birlikte öğrenilmiş 

çaresizlik durumu yaşamaktadırlar (Hovardaoğlu, 1986; Ersever, 1993). 

Tablo 4: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Bölümlerine Göre 

Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi 

Mezun bölüm N x ss 

ANOVA Testi 

f p 

Beden eğitimi öğretmenliği 106 10,43 4,80 

0,297 0,828 

Antrenörlük 26 10,26 5,39 

Spor yöneticiliği 35 11,20 5,16 

Rekreasyon 22 11,00 4,74 

Toplam 189 10,61 4,92 

p>0,05 

Tablo 4’te beden eğitimi öğretmeni adaylarının mezun oldukları bölümlere göre umutsuzluk puanları 

arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının umutsuzluk durumlarına 
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bölüm değişkeninin etki etmediğini, öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin bir birine yakın olduğunu ve 

geleceğe yönelik umutsuzluklarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Araştırmada KPSS’na hazırlanan beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk durumları yüksek 

düzeydedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin ve bölümlerinin umutsuzluk durumlarına etkilerinin 

olmadığı görülürken, öğretmenlerin yaşlarının ve sınava hazırlanma yıllarının umutsuzluk durumlarına 

etkilerinin olduğu görülmüştür.  

Sonuç olarak KPSS hazırlanan öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri yüksek olup yaşları ve 

hazırlanma yılları arttıkça umutsuzlukları artmaktadır.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki motivasyon düzeylerini ölçen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 6 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. 

Sportif alt yapı, yönetici tavır ve davranışları ve çalışma arkadaşları kategorileri “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Öğrenci ve veli kategorileri “Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Diğer tema ise “İçsel motivasyon” temasıdır. Ortaya çıkan 

kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için 

Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Okul 

ortamından kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0.586 ile 0.787 arasında, Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 arasında İçsel motivasyon yük değerlerinin 0.451 

ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73 

arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur. DFA 

için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde maddelerin 

standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında değiştiği tespit edilmiştir Maddelerin Ttesti sonuçlarına 

göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç 

tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçek 3 boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde edilen 13 soruluk ölçek 32 beden eğitimi 

öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki 

ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden 

eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 

 

Giriş 

Eğitim, bir toplumun çağın gerektirdikleri niteliklere ulaşmasındaki önemli unsurlardan bir tanesinin olduğu 

söylenebilir. Eğitimin kalitesi öğretmenin niteliği ile ilişkili olduğu ifade edilebilir (Yalçın ve Korkmaz, 

2013). Öğretmen, eğitim sürecindeki en etkili, stratejik ve dinamik öğelerden birisidir ve eğitim sisteminin 

kalitesini belirleyici faktörlerin başında olduğu söylenebilir.(Doğan ve Koçak, 2014; Öztürk ve Uzunkol, 

2013). Eğitimin en önemli unsurlarından öğretmenin çalışma isteği, arzusu ve motivasyonu eğitim sürecinin 

kalitesini doğrudan etkiler.  Bunun nedeni eğitim kurumlarında çalışan bireylerin motivasyonu, diğer 

kurumlarda çalışan bireylerin sorumluluğundan farklıdır. Çünkü öğretmenlerin ilgilendiği bireyler toplumun 

temelini oluşturur (Cantaş, 2015). Okullarda çalşan öğretmenlerin motivasyonunun yetersiz olması bir nesli 

ve toplumu etkileyebilir. Eğitimde, öğretmenlerin performansını doğrudan etkileyen en önemli faktör işlerine 

motive olmalarıdır. İnsanların yetiştirildiği ve geliştirildiği okulların daha verimli bir işleyişe sahip olması 

için, öğretmenlerin görevlerinden daha fazlasını yapmaya istekli olması gerekir (Terzi ve Kurt, 2005). 

Yüksek motivasyona sahip öğretmenlerin performanslarının daha başarılı olabileceği ifade edilebilir 

(Karadeniz ve Yavuz, 2009). Motivasyon düzeyi yüksek öğretmenlerin ders etkinliklerini yürütmede daha 

istekli ve gönüllü olacağı söylenebilir. İyi öğretmen olabilmenin koşullarından bir tanesi de mesleki 

motivasyondur (Aypay, 2001). Eğitim kurumları kalitesini yükseltmek istiyorsa, en önemli faktör 

motivasyon olmalıdır. Bireylerin içlerindeki enerjinin belli bir amaç için hareketlenmesi ve 

yönlendirilmesine motivasyon denir (Düren, 2000). Genellikle çalışanların ilgileri ve kendilerini geliştirme 

olanaklarını sağlayacak biçimde, onların kişisel, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerinin tatmin 

edilmesidir. Motivasyon, kişilerin bir işe başlamasını sağlayan amaçlarla ilgilidir. Mesleki motivasyonunun 

kaynağı içsel ve dışsal motivasyon olarak ayrılabilir. İçsel motivasyonda, yaptığı davranışın kendisi 

güdüleyici bir güçtür ve kişi yaptığı işten haz duyar (Barbuto, 2005; Littlejohn, 2008). Dışsal motivasyonda 



205 
 

ödül, ceza ve benzeri etmenler motivasyon kaynağıdır (Steers, 2004). Bu bağlamda öğretmenlerin 

ihtiyaçlarının bilinmesi ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Öğretmenlerin 

motivasyonuna etki eden araştırmalar incelendiğinde, okul yöneticilerin davranışları (Doğan ve Koçak, 2014; 

,Yıldırım, 2008; Recepoğlu, 2013; özgan ve Aslan, 2008; Özdemir, 2011).çalışma. arkadaşlarına ve 

yöneticilere karşı güven (Cantaş, 2015; Demir ve Karakuş, 2015), ödülün, cezanın, denetimin etkisi (Akcan, 

2015; Yazıcı, 2009; Karadağ, 2010; Yılmaz ve Aslan, 2013), öğretmenlerin meslekten beklentileri, tutumları, 

içsel motivasyonları (Argon ve Ertürk, 2013; Danışman, 2016; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Ömür ve 

Nartgün, 2013 ) birçok araştırmanın olduğu görülmektedir.  Beden eğitimi öğretmeninin motivasyonunu 

etkileyebilecek etmenlerin diğer branş öğretmenlerininkine göre biraz daha farklı olduğu söylenebilir. Bunun 

nedeni dersin yapısının diğer derslere göre farklılık göstermesidir. Uygulamalı ders olması, öğrencinin derse 

olan ilgisi, olumlu tutumları, öğretmenin çalışma koşulları, okulun imkan şartları gibi birçok neden 

sayılabilir. Literatür incelendiğinde Türkiye’de beden eğitimi öğretmenlerinin motivasyonu ile ilgili yapılan 

çalışma sayısının az olduğu görülmektedir (Gençay ve Gençay, 2007; Acar, 2011). Gençay (2007) beden 

eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe karşı motivasyonlarını araştırdığı çalışmada öğretmen adaylarının 

mesleğe karşı olan motivasyonlarının sınıf düzeyi arttıkça düştüğünü tespit etmiştir.   Acar (2011), okul 

müdürlerinin etik davranışlarının beden eğitimi öğretmeni motivasyonuna etkisini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğunu bulmuştur. Yurt 

içinde beden eğitimi öğretmeninin motivasyonunu inceleyen çalışmalarda beden eğitimi öğretmeni mesleki 

motivasyonu ölçen bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu sebeple beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki 

motivasyonunu ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmeni mesleki motivasyon ölçeğini geliştirebilmek için keşfedici sıralayıcı 

desen kullanılmıştır. Keşfedici sıralayıcı desen; nitel verilerin toplanması ve çözümlenmesine öncelik verir 

ve bunlarla başlar. Keşfedilen sonuçlar üzerinden araştırmacı ikinci aşamayı yani nicel aşamayı uygulamaya 

başlar ve birincil sonuçları test eder. Daha sonra nicel verileri nitel verilerin üzerine nasıl inşa ettiğini açıklar 

(Creswell ve Clark, 2014). Nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, açık uçlu 

sorular ile görüşme sırasında ortaya çıkan konuları keşfetmesi bakımından özgür bir yapıya sahiptir. 

Araştırmacının soruların sırasını ve ifade biçimini değiştirebilmesine olanak verir (Berg, 2009; Power, 2010). 

Araştırma da, araştırmacının ve diğer grup üyelerinin başkaları tarafından dile getirilen fikirleri ve bakış 

açılarına yanıt vererek bir konuyu veya konuyu düşünmenin yeni yollarına sevk etmesi bakımından odak 

grup görüşmesi seçilmiştir (Cameron, 2005). Odak grup görüşmesine seçilen beden eğitimi öğretmenleri 

Malatya ilinde 2016-2017 öğretim yılında görev yapmakta olup hizmet yıllarına, okullarındaki beden eğitimi 

öğretmen sayılarına ve okulların mevcut öğrenci sayılarına göre amaçlı örnekleme seçilmiştir (Patton, 2002). 

Görüşmeler yaklaşık 80-90 dakika sürmüş ve görüşmeler izin alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt alına 

alınmıştır. Röportajlarda ses kayıt cihazı ve tutulan notlar daha sonra Word dosyasında yazılı hale 

getirilmiştir. Yazılı dosyalar Nvivo 9.00 paket programı yüklenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet 

ve hizmet yılları beraber yazılarak kodlanmıştır.  Araştırmanın nitel bölümünden çıkan tema, kategori ve 

kodlara göre 36 maddelik ölçek taslak maddeleri hazırlanmıştır. Kapsam geçerliliği için alanında uzman 

öğretim üyeleri ölçek maddelerini incelemiş 6 madde taslaktan çıkarılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubu 

Araştırmanın nitel bölümünde iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 1. Odak grup görüşmesine 8 2. Odak 

grup görüşmesine 6 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre hazırlanmış olan 

ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine 

uygulanmıştır.  Araştırmanın % 72,3’unu erkek (240) öğretmenler oluştururken % 27,7’ini kadın (92) 

öğretmenler oluşturmuştur. 

 

Bulgular 

Elde edilen ham verilere tematik kodlama yöntemi ile içerik analizi (Bilgin, 2014) ve betimsel analiz 

yapılmıştır. Bu analizler sonucunda ile beden eğitimi öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına ilişkin 

kodlamalar yapılmış ve toplamda 36 kodlamaya ulaşılmıştır. Daha sonra bu kodlar üç tema 5 kategori altında 

toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacı tarafından da ayrıca bu yapılan kodlamaların üç tema altında 

tek tek yerleştirilmesi istenmiştir. Bağımsız araştırmacı ile yaptığımız kodlamaların temalar altında 

yerleştirilmesi karşılaştırılmasında sonucunda temalara ait 29 kodlamada görüş birliğine varılırken 7 

kodlamada görüş ayrılığı oluşmuştur. Bu sonuç Miles ve Huberman’ın önerdiği güvenirlik formülüne 
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(=görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) göre güvenirlilik katsayısı, 0.81 güvenilirdir. Uzmanlar 

araştırma için güvenirlik hesabının 0.70’in üzerinde çıkmasını güvenilir kabul etmektedir (Miles ve 

Huberman, 1994). 

 
Şekil 1. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Motivasyon Tema ve Kategorileri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere mesleki motivasyon teması altında “öğrenci ve veliden kaynaklanan 

Motivasyon”, “okul ortamından kaynaklanan motivasyon” ve “içsel motivasyon” olmak üzere üç alt tema 

olduğu görülmektedir. Öğrenci ve veliden kaynaklanan motivasyon alt temasında “öğrenci” “veli” olmak 

üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yine Okul Ortamından kaynaklanan motivasyon alt temasında ise “spor 

altyapı”, “yönetici tavır ve davranışlar” ve “çalışma arkadaları” olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. 

İçsel motivasyon alt temasında ise her hangi bir alt ketegoriye sahip değildir.İçerik analizi sonucu oluşan 36 

kodlama daha sonra nicel madde haline dönüştürülmüştür. 

Tablo 1. İçerik Analizler Sonucu Öğrenci ve Veliden Kaynaklanan Motivasyon Teması, Kategori ve 

Kodların Ölçek Maddelerine Dönüştürülmesi Örneği 

Tem

a 

Kategor

i 

Kod Doğrudan Alıntı Maddeye Dönüşmüş 

Hali 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ 
V

E
 

V
E

L
İD

E
N

 
K

A
Y

N
A

K
L

A
N

A
N

 

M
O

T
İV

A
S

Y
O

N
 

Ö
ğ

re
n

ci
 

Öğrencilerle 

İyi İletişim 

E-23:Eski 

öğrencilerimle hala 

görüşüyorum. Bu benim 

onlarla olan sevgi ve 

saygı bağlarının ne 

kadar iyi olduğunu 

gösteriyor. 

Öğrencilerle kurduğum 

olumlu iletişim 

motivasyonumu arttırır. 

 

 

Öğrencideki 

Hazır 

Bulunuşluluk 

 

K-5:İçine kapanık 

öğrencilerin spor 

sayesinde nasıl 

değiştiklerini görüyorum 

bu beni çok mutlu ediyor. 

Öğrencilerdeki olumlu 

değişimler 

motivasyonumu arttırır. 

Öğrencilerde

ki Olumlu 

Değişim 

 

E-4:Öğrenciler ders 

yapmaya ne kadar istekli 

ve hazır olursa ders 

işlemesi de o kadar zevkli 

oluyor. 

Öğrencilerin hazır 

bulunuşluğu ders işleme 

isteğimi arttırır. 

Öğrencinin 

Derse İlgisi 

E-11: Öğrenciler bizim 

okulda seçmeli olarak 

spor ve fiziki etkinlikler 

dersini 1. sıradan 

seçiyor. Bunda bizimde 

Öğrencilerin derse karşı 

istekli oluşu 

motivasyonumu 

yükseltir. 
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katkımız var diye 

düşünüyorum. 

V
el

i 

 

Velilerin 

Dersi Önemli 

Görmeleri 

K-17:Bazı veliler var 

beden eğitimi dersini 

matematik kadar önemli 

görüyor. Fakat 

çoğunluğu gereksiz 

görüyor. 

Beden eğitimi dersi ve 

sporun öneminin 

farkında olan velileri 

görmek çalışma isteğimi 

arttırır 

 

Velilerin 

Dersten 

Beklentileri 

E-19:Ben velilerin 

birçoğunun çocuklarının 

dersten bir şeyler 

kazandığına 

inanmıyorum. 

Velilerin beden eğitimi 

dersinden beklentilerinin 

düşük olması çalışma 

motivasyonumu olumsuz 

etkiler 

 

Öğretmenin 

Önemsiz 

Görülmesi 

E-20:Veli 

toplantılarında okul 

takımlarında oynayan 

çocukların velileri 

geliyor. Diğerleri 

çocukların durumunu 

sormuyor bile.  

Velilerin, beden eğitimi 

öğretmenlerini diğer 

branş öğretmenlerinden 

önemsiz görmeleri 

çalışma motivasyonumu 

düşürür. 

 

Yüksek Not 

Beklentisi 

K-9: Notuna 85 versek 

bile hemen veli geliyor. 

Neden hocam bu kadar 

düşük? 

Velilerin beden eğitimi 

dersinden yüksek not 

beklentisi çalışmamı 

olumsuz yönde etkiler. 

 

Ölçek Taslağının Oluşturulması ve Kapsam Geçerliliği 

Nitel veri yöntemlerinden elde edilen veriler ışığında ölçek taslağı için 36 maddelik soru havuzu 

oluşturulmuştur. Bu maddelerden 19 madde olumlu ifade içerirken 17 maddesi olumsuz ifade içermektedir. 

Ölçek taslağının kapsam geçerliliklerini belirlemek için 10 uzman (öğretim üyesi) görüşleri Lashwe (1975) 

tekniği ile analiz edilmiştir (Yurdakul, 2005). Ölçek taslakları “Uygundur”, “Düzeltilmeli” ve “Kaldırılmalı” 

şeklinde görüş şıkları eklenmiştir (Ek-5). Lawshe tekiniğine göre kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde en 

az 5, en fazla ise 40 uzmanın görüşüne ihtiyaç vardır. Lawshe analizine göre kapsam geçerlilik oranının 

(KGO) altında kalan maddeler ölçekten çıkarılır. Kapsam geçerlilik oranı belirlenen formül ile  (KGO = 

[𝑁𝐺÷(𝑁÷2)] – 1,  N= Toplam uzman sayısını, NG=Maddenin gerekli diyen uzman sayısı) ile bulunur 

(Yurdakul, 2005).  Veneziano ve Hooper (1997) tarafından KGO’ların α= 0,05 anlamlılık düzeyinde 

minimum değerleri hesaplama kolaylığı sağlaması açısından tabloya dönüştürülmüştür. 

Tablo 2. Ölçek Taslağının Kapsam Geçerlilik Oranı 

Sıra 
KGO 

değeri 
 Sıra 

KGO 

değeri 

Madde 1 1  Madde 19 1 

Madde 2** 1  Madde 20 0.80 

Madde 3** 0.80  Madde 21** 1 

Madde 4 0.20*  Madde 22  1 

Madde 5** 1  Madde23  0.40* 

Madde 6 0.80  Madde 24** 0.80 

Madde 7 0.80  Madde 25  1 

Madde 8 1  Madde 26** 0.60* 

Madde 9** 0.80  Madde 27 1 

Madde 10 0.40*  Madde 28** 1 

Madde 11** 1  Madde 29 0.80 

Madde 12** 0.80  Madde 30 1 

Madde 13 0.80  Madde 31  0.80 
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Madde 14** 0.20*  Madde 32 1 

Madde 15 1  Madde 33** 1 

Madde 16  0.80  Madde 34** 0.80 

Madde 17** 1  Madde 35** 0.80 

Madde 18 1  Madde 36 0.40* 

*Ölçek taslağından çıkartılan maddeler ** Olumsuz maddeler 

 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 
Ölçek taslağı geliştirilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 351 beden 

eğitimi öğretmenine ölçek taslağı uygulanmıştır. Ölçeği eksiksiz dolduran 332 beden eğitimi öğretmeninin 

cevapları “Tamamen Katılıyorum (5), katılmıyorum (4), Orta Düzeyde Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), 

Kesinlikle Katılmıyorum (1)” şeklinde istatistiki paket programa kayıt edilmiştir. Ölçekteki 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 18, 20, 23, 28, 29 ve 30. maddeler olumsuz olduğundan istatistikî programda cevaplar tersine 

çevrilerek kodlama yapılmıştır. Elde edilen verilerin Açıklayıcı faktör analizine (AFA) uygunluğu için 

yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve Bartlett Testi (X2=3678.415 df=435 p<0.00) anlamlı 

bulunmuştur. Akgül ve Çevik (2003) göre faktör analazi için KMO testi sonucu 0.50 üzeri olması yeterlidir. 

Yine faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmek için 

yapılan Bartlett Testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (288, 289). Bu sonuçlara göre ölçek 

taslağındaki sorular AFA testi için uygundur. Yapılan faktör analizi için temel bileşenler analizi kullanılmış 

ve döndürme işlemi olarak dik döndürme (varimax) tekniği uygulanmıştır. Faktör sayısı 3 olarak 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda doğru faktöre yerleşmeyen, faktör yükü 0.30 altında olan ve farklı 

faktörlerde yükleri arasında en az 0.10 fark olmayan 13 madde ölçek taslağından çıkartılmıştır. Ölçek 

taslağında kalan 17 madde ikinci AFA için uygun görülmüştür. Son yapılan faktör analizinde KMO değeri 

0.815 olarak bulunmuş ve Bartlett Testi (X2=1808.639 df=136 p<0.00) anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda 

ölçeğin 3 faktörden oluştuğu görülmüştür. Birinci faktör (Okul yönetimi ve imkanlar) yük değerlerinin 0.586 

ile 0.787 arasında, ikinci faktör (Veli ve öğrenci) yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 arasında ve üçüncü faktör 

(İçsel motivasyon) yük değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. 

 

Tablo 3. Ölçeğin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Madd

e 

Sayısı 

Madde 

Numarala

rı 

Okul 

Ortamından 

Kaynaklana

n 

Motivasyon 

Boyutu 

Veli ve 

Öğrenciden 

Kaynaklana

n 

Motivasyon 

boyutu 

İçsel 

Motivasyo

n 

Madde 

Toplam 

Korelâsy

on 

Açıkladığ

ı varyans 

% 

1 Madde 29 0.78   0.65 

25.73 

 

2 Madde 9 0.74   0.63 

3 Madde 20 0.73   0.59 

4 Madde 8 0.72   0.61 

5 Madde 30 0.69   0.53 

6 Madde 23 0.59   0.47 

7 Madde 25  0.86  0.78 

17.23 

 

8 Madde 22  0.76  0.64 

9 Madde 27  0.76  0.63 

10 Madde 24  0.76  0.64 

11 Madde 1  0.57  0.43 

12 Madde 13   0.71 0.41 

7.58 

13 Madde 12   0.69 0.37 

14 Madde 10   0.53 0.25 

15 Madde 14   0.48 0.27 

16 Madde 11   0.48 0.35 

17 Madde 15   0.45 0.24 

     TOPLAM 50.56 
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Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin 

tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur.               Büyüköztürk’e göre çok faktörlü 

ölçekler de açıklanan varyansın %50’dan daha fazla olması beklenmelidir (Büyüköztürk, 2004). Dolayı ile 

ölçeğin bir bütün olarak açıkladığı varyans istatistiki açıdan yeterli sayılabilir. Bu çalışmada ölçeğin yapı 

geçerliliği daha iyi görebilmek için madde analizi yöntemlerinden madde-toplam korelasyon yöntemi 

seçilmiştir. Uygulama sonuçlarına bakıldığında maddelerin korelasyonlarının 0.24 ile 0.78 arasında değiştiği 

görülmektedir. Uzmanlar madde toplam korelâsyonu kat sayısının ayırt ediliciliği için en az 0.20 olması 

gerektiğini belirtilirken; 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin iyi derecede ayırt ettiğini belirtmektedirler 

(Bayram, 2004; Büyüköztürk, 2004; Tavşancıl, 2002). Bu durumda ölçeğin madde korelâsyonlarının asgari 

şartları sağladığı ve çoğu maddenin ise iyi düzeyde ayırt edicilik özelliğine sahip olduğu görülmektedir.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

AFA sonucu ölçekte kalan 17 madde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için Lisrel 8.8 paket programına 

yüklenmiştir. İlk olarak En Çok Olabilirlik Metodu’na (Maximum Likelihood) göre path analizi yapılmış ve 

bu analiz sonucunda modelin uyum indekslerini etkileyen 23, 11, 30 ve 14. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Son olarak modelin uyum sonuçları X2=158.49, df=62, P=0.000, RMSEA= 0.069 ve kritik kişi 

(critical N) sayısı 184 olarak bulunmuştur. Daha sonra modelin uyum sonuçlarına bakılmıştır. 

Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Model Uyum Sonuçları 

 

Uyum Ölçüsü Ölçülen Değer Olması gereken (291) Model Uyumu 

X2/sd 
(158.49/62=) 2.53 2 ≤  X2/sd ≤ 3 

Kabul edilebilir 

uyum 

RMSEA 
0.069 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 

Kabul edilebilir 

uyum 

Yakın uyum 

testi için p 

değeri 

0.11 0.10 ≤ p ≤ 1.00 İyi uyum 

RMR 0.033 0 ≤ RMR ≤ 0.05 İyi uyum 

SRMR 
0.057 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

Kabul edilebilir 

uyum 

NFI 
0.93 0.90 ≤ NFI ≤0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

NNFI 
0.95 0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

CFI 
0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

GFI 
0.93 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 İyi uyum 

AIC-Model  Model AIC=216.49 < 

Independence AIC=2323.66 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

CAIC-Model Model CAIC=355.84< 

Independence CAIC= 2386.12 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

ECVI ECVI= 0.65 < 

Independence ECVI=7.02 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere DFA model uyum sonuçlarının asgari şartların üzerinde olduğu görülmektedir 

(Bayram, 2010; Yılmaz ve Çelik, 2009; Meydan ve Şeşen, 2011). Bu durum 3 alt boyutlu 13 maddelik 

ölçeğimizin yapı geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 2. Mesleki Motivasyon Ölçeğin DFA Modeli (Standartlaştırılmış Değerleri) 
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Şekil 3. Mesleki Etik Ölçeğinin DFA Modeli (T Testi Değerleri) 
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Tablo 5. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları 

 

Tablo 5’de DFA sonuçları görüldüğü üzere maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında 

değiştiği görülmektedir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 

olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre bu sonuçlar bir ölçekte olması 

gereken şartları taşıdığını göstermektedir (Bayram, 2010; Şimşek, 2007; Yılmaz ve Çelik, 2004). 

Sonuç ve Tartışma 

Beden eğitimi öğretmeni mesleki motivasyon ölçeği geliştirmek için karma yöntemlerinden keşfedici sıralı 

desen kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon”, “Veli ve öğrenciden kaynaklanan motivasyon teması” ve “İçsel motivasyon” 

teması içerik analizi sonucu tespit edilmiştir.   Ortaya çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk 

madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6  

madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden 

eğitimi öğretmenine uygulanmıştır.  Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değeri 0.848 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Okul ortamından kaynaklanan motivasyon yük 

değerlerinin 0.586 ile 0.787 arasında, Veli ve öğrenciden kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 

0.864 arasında İçsel motivasyon yük değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek 

faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin tamamının 

açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup 

ölçeğin genel değerlendirildiğinde maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 

olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek 3 boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde 

edilen 13 soruluk ölçek 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. 

Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu 

bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm yapabileceğini göstermektedir. Geliştirilen ölçek beden eğitimi öğretmenleriyle olan 

görüşmeler sonucu olmasından ve dersin yapısı nedeniyle diğer motivasyon ölçeklerinin boyutlarından farklı 

olmasına neden olmuştur. Öğretmenlerin motivasyon düzeylerini ölçen çalışmalar genelde içsel ve dışsal 

motivasyon olarak ayrılmıştır (Acat ve Yenilmez, 2004; Dündar ve Diğ, 2007; Kauffman, 2011). Bazı 

ölçekler ise farklı boyutlarda öğretmen motivasyonunu ölçmüşlerdir. Barlı ve arkadaşları öğretmenlerin 

motivasyonlarını incelediği çalışmada 10 başlık altında ve 46 maddeden oluşan bir anket uygulamışlardır. 
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A
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k
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V
a

ry
a
n

s 

Okul 

Ortamından 

kaynaklanan 

Motivasyon 

1 Madde 8 0.73 0.54 0.46 13.80 

0.80 0.80 29.67 
2 Madde 9 0.74 0.54 0.46 13.84 

3 Madde 20 0.66 0.43 0.57 12.07 

4 Madde 29 0.69 0.47 0.53 12.69 

Veli ve 

Öğrenciden 

kaynaklanan 

Motivasyonu 

1 Madde 1 0.48 0.23 0.77 8.80 

0.82 0.84 16.67 

2 Madde 22 0.69 0.48 0.52 13.65 

3 Madde 24 0.75 0.57 0.43 15.30 

4 Madde 25 0.87 0.76 0.24 18.75 

5 Madde 27 0.73 0.53 0.47 14.52 

İçsel 

Motivasyon 

1 Madde 10 0.36 0.13 0.87 5.92 

0.62 0.69 8.84 
2 Madde 12 0.78 0.61 0.39 13.71 

3 Madde 13 0.72 0.52 0.48 12.69 

4 Madde 15 0.47 0.22 0.78 7.86 

Ölçeğin Genel Toplamında 0.77 0.92 55.19 
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Bunlar,  öğretmenlik, mesleği, araştırma, yönetim, ücret, yükselme, rehberlik, meslektaşlar, fiziksel şartlar, 

sosyal imkanlar ve veliler başlıklarıdır (Barlı, 205). Öztürk ve Uzunkol (2013) İlkokul öğretmenlerinin 

motivasyon ölçeği, mesleğe yönelik olumlu tutum ve mesleki başarı, meslekten kaçınma, takdir edilme ve 

mesleki mutluluk, ve mesleği özümseme boyutlarından oluşmuştur. Ölçek 3 boyut ve 13 maddeden 

oluşmuştur. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. 
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3.  

4. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Motivasyon Ölçekleri 

 

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni, 

Bu çalışma sizlerin Mesleki Motivasyon Durumlarınızı incelemek için uygulanmaktadır. Ölçek formlarında 

bulunan ifadeleri cevaplarken meslekte yaşadığınız deneyimleri düşünerek cevap vermeniz gerekmektedir. 

Ölçek formlarına vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar ölçeklerin güvenilirliğini etkilemektedir.  
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1 Beden eğitimi dersinin öneminin farkında olan velileri görmek 

çalışma isteğimi arttırır. 

5 4 3 2 1 

2 Okul yöneticilerinin sportif etkinliklere destek vermemesi 

motivasyonumu olumsuz yönde etkiler.  

5 4 3 2 1 

3 Okul yöneticilerinin spor araç ve gereçlerinin teminini 

sağlamaması çalışma isteğimi düşürür.  

5 4 3 2 1 

4 Beden eğitimi öğretmenliğini sevmediğim için motivasyonum 

düşüktür. 

5 4 3 2 1 

5  Öğretmenlik mesleğine olan saygım motivasyonumu yüksek 

tutar.  

5 4 3 2 1 

6 Beden eğitimi öğretmenliğini sevdiğim için derslerimi verimli 

işlemeye gayret ederim.  

5 4 3 2 1 

7 Aldığım maaşı hak etmek için derslerimi işlerim.  5 4 3 2 1 

8 Spor araç ve gereçlerinin yetersiz olması çalışma isteğimi 

düşürür.  

5 4 3 2 1 

9 Öğrencilerin derse karşı istekli oluşu motivasyonumu 

yükseltir.  

5 4 3 2 1 

10 Öğrencilerle kurduğum olumlu iletişim motivasyonumu 

arttırır.  

5 4 3 2 1 
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11 Öğrencilerdeki olumlu gelişimler motivasyonumu arttırır.  5 4 3 2 1 

12 Öğrencinin hazır bulunuşluğu ders işleme isteğimi arttırır.  5 4 3 2 1 

13 Yeterli mali kaynakların olmaması motivasyonumu azaltır.  5 4 3 2 1 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan 

personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın 

örneklemini 2017-2018 yılında Mardin, Van, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerinde çalışan 15 personel oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Veri analiz tekniği olarak içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan 

kavramlar (kodlar) uygun temalar altında toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlama ve 

temalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik 

katsayısı 0,81 çıkmıştır.   

Araştırmanın sonucunda 4 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “okul sporlarının gelişimini engelleyen 

nedenler” “beden eğitimi öğretmeninin etkisi”, “okul sporları biriminin etkisi” ve “Okul Sporları birimi 

önerileri”dir. Okul sporlarında katılım, maddi destek ve işleyişte önemli sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Okul sporlarında beden eğitimi öğretmenleri daha aktif rol üstlenmeleri, yolluk ve yevmiyelerin 

iyileştirmeleri ve okul sporları personellin daha etkin olmaları durumunda okul sporlarında nitelik ve nicelik 

unsurlarının artırılacağı kanısı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Personel    

5.  

6.Giriş 

Spor, birey ya da grupların; sağlık, eğlence veya gösteri amacı ile yaptıkları, fiziksel ve beyinsel aktivite 

gerektiren, bazı kurallar içinde uygulanan organize oyuna verilen genel isim olarak tanımlanabilmektedir 

(Güneş, 1998). Sporun temelinde “üstün teknik ve fiziksel iş kapasitesi ile estetiğe ve başarıya ulaşmak” 

yatmaktadır. Teknolojik ilerlemenin etkisiyle ve bunlara bağlı olarak daha geniş boyutlara ulaşmak ve serbest 

zaman etkinliğinden kaynaklanan ve bunlara bağlı olarak gelişmiş, belirli kurallara göre düzenlenmiş, 

sonunda kaybetme ve kazanma, maddi ve manevi kazanç elde etmek için yapılan genel toplumsal olay 

görüntüsündedir (Atli, 2008). 

Spor, yetişmekte olan nesillerin temel öğesi olan insana, ruhen ve bedenen tümüyle sağlık kazandıran bir 

uğraş alanı olarak kabul edilmektedir. Bireyin gelişiminin sağlıklı olması, dayanıklılığını arttırması sürat ve 

kuvvet gibi özellikleri geliştirmesi, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı insanların topluma kazandırılması 

sporun temel amaçları içerisindedir. 

Spor aracılığıyla toplumlar birbirleri ile yakın ilişkiler kurma imkânına kavuşmuşlardır. Henüz çocukluk, 

ergenlik ve genç yetişkinlik evresinde olan, çeşitli bilgi ve alışkanlık edinme çağını yaşayan, her kademede 

okuyan öğrencilerin, çağımız koşullarına uygun olarak yetiştirilebilmeleri için sporun önemle ele alınması 

gerekir. Öğrencilerin yalnız ders içi etkinliklerde değil ders dışı faaliyetlere de büyük ağırlık ve önem 

verilmelidir (Atlı, 2008). Çocuklarımızın okulda sporla tanıştıkları ilk andan itibaren onların ilgi istek ve 

yeteneklerine göre bilinçli bir şekilde kendilerini geliştirecekleri branşlara yönlendirilerek katılımı pozitif 

hale getirebilinir. 

Okullarda yapılan spor öğrencinin hayata bakışını değiştirip gelişmesine neden olur. Okul sporları Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları resmi spor yarışmalarını düzenleyen ve yöneten, spor 

faaliyetlerinin yayılıp yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlayan, yetenekli sporcuları yetiştirmek 

amacıyla kurslar düzenleyen, yıllık faaliyetleri planlayıp hazırlayan, faaliyetlerin ödüllerini ve bütçesini 

belirleyen yurt genelinde başarılı okul ve sporcuları Uluslar arası Okul Spor Federasyonunun düzenlediği 

Uluslar arası müsabakalara katılımı sağlamak amacıyla yönetmelik ve yönergeleri hazırlayan koordinatörlük 

ve işbirliğini başarılı bir şekilde yürüten ekiptir (Okul sporları, 2016). 

Okul sporlarının başarılı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için kurumda görev alan tüm personelin 

özveriyle çalışmaları gerekir. Kurum personellerinin yaptıkları işi benimsemeleri gerekmektedir. En büyük 
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görev elbette Beden Eğitimi Öğretmenlerine düşmektedir. Öğrencilere sporu sevdirip onların aktif bir şekilde 

katılımını arttırmak için istekli ve bilgili olmalıdır. Sporun, başarının yaşattığı eşsiz duyguları öğrenciye 

tattırma imkanı sunmalıdır. 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında eğitim kurumlarımızda 17 milyon 588 bin 958 öğrenci eğitim görmüştür 

(MEB [Milli Eğitim Bakanlığı], 2016). Aynı yılda dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan uluslararası okul 

sporlarında ülkemiz 142 öğrenci ile temsil edilmiştir (Okul Sporları, 2016). Yaklaşık 17,5 milyon öğrenciyi 

okul sporlarında sadece 142 öğrencinin temsil etmesi düşündürücü bir durumdur. Beden eğitimi öğretmenleri 

daha çok çalışmalı, okul yönetimleri destelemeli ve yarışmaları sevk ve idare eden okul sporları birimleri 

daha etkin çalışmalılardır. 

Bu çalışmada da okul sporlarında görülen sorunların üstesinden gelinebilinmesi için Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin 

incelemek amaçlanmıştır.  

7.Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 

1999). 

Araştırma Grubu: Araştırmanın evrenini Malatya, Van, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin illerinin Gençlik Spor İl 

Müdürlüğü Spor Servisinde çalışan İl Tertip Kurulu üyelerinden 15 personel oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı: Araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” 

kullanılmıştır. Görüşmeler birebir (yüz yüze) olarak gerçeklemiş (Sağlamer, 1975) ve görüşmeler yazılıp 

kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri istatistiklerinden yararlanılmıştır. 

Veri Çözümleme Tekniği: Kayıt altına alınan veriler yazılı hale getirilerek Nvivo 9 paket programına 

yüklenmiş ve “içerik analizi” ile anlamlı kavramlar çıkartılmıştır (Silverman, 2001; Yıldırım ve Şimşek, 

1999). Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın (1994) 

güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,81 çıkmıştır. Elde edilen veriler anlamlı 

tablolar ve şekillerle sunulmuştur. Kavramlar anlamlı birlikteliklerine göre temalar haline getirilerek anlamlı 

şekillerle sunulmuştur.  

6.Bulgular 

Tablo 1: 2016-2017 Sezonu Bazı İllerin Amatör Lisanslı ve Okul Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayıları 

TABLE I.  İller 

TABLE II.  İl Nüfusu 
TABLE III.  2017 Yılına 

Kadar Toplam Lisanslı 

Sporcu Sayısı 

TABLE IV.  2016-

2017 Sezonu Faal 

Sporcu Sayısı 

TABLE V.  2016-

2017 Sezonu Okul 

Sporlarında Sporcu 

Sayısı 

TABLE VI.  Malatya TABLE VII.  786.676 TABLE VIII.  46.899 TABLE IX.  15.081 TABLE X.  14.199 

TABLE XI.  Mardin TABLE XII.  809.719 TABLE XIII.  31.566 TABLE XIV.  2.687 TABLE XV.  12.362 

TABLE XVI.  Van TABLE XVII.  1.106.891 TABLE XVIII.  31.196 TABLE XIX.  4.639 TABLE XX.  12.000 

TABLE XXI.  Şanlıurfa TABLE XXII.  1.985.753 TABLE XXIII.  28.396 TABLE XXIV.  4.276 TABLE XXV.  13.600 

TABLE XXVI.  Elazığ TABLE XXVII.  583.671 TABLE XXVIII.  23.885 TABLE XXIX.  3.168 TABLE XXX.  9.708 

TABLE XXXI.  Toplam TABLE XXXII.  5.272.710 TABLE XXXIII.  161.942 TABLE XXXIV.  29.851 TABLE XXXV.  61.869 

Not: İstatistikî bilgiler araştırmacı tarafından ilgili illerin okul sporları şubelerinden alınmıştır. 

 

Tablo 1’de araştırma örnekleminin alındığı illerin nüfusları, toplam amatör lisanslı sporcu sayıları, 2016-

2017 yılı faal sporcu sayıları ve okul sporlarına katılan sporcu sayıları görülmektedir. 

Şekil 1: Okul Sporlarının Gelişmesini Engelleyen Nedenler 
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Şekil 1’de okul sporları birimi personelinin okul sporlarının gelişmesini etkileyen nedenler temasında 9 alt 

boyutta görüşleri ortaya çıkmıştır. Bu alt boyutlar ilgisizlik, yetersiz spor tesisleri, deneyimsiz hakemler, 

tanıtım yetersizliği, personel yetersizliği, MEB kyanaklı aksaklıklar, okul yönetimi kaynaklı sorunlar, 

maddi engeller ve imkânsızlıklar, olumsuz çevre ve iklim şartları şeklinde sıralanmaktadır. 
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Şekil 2: Beden Eğitimi Öğretmeninin Etkisi 

 
Şekil 2’de okul sporları birimi personelinin beden eğitimi öğretmeninin etkisi temasında görüşlerinin 2 alt 

boyutta toplandığı görülmüştür.  

 

Şekil 3: Okul Sporları Biriminin Etkisi 

 
 

Şekil 3’de okul sporları birimi personelinin okul sporları biriminin etkisi temasında görüşlerinin 2 alt 

boyutta toplandığı görülmüştür. Bu alt boyutlar olumlu etkisi ve olumsuz etkisi şeklinde sıralanmaktadır.  
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Şekil 4: Okul Sporları Birimi Önerileri 

 
Şekil 4’de okul sporları birimi personelinin okul sporları birimine önerileri temasında görüşlerinin 9 alt 

boyutta toplandığı görülmektedir. Bu boyutlar bütçelerin artırılması, etkili tanıtım çalışmaları, sağlık ve 

güvenlik tedbirleri, özveri ve isteklilik, teşvik ve ödül sistemi, okul takımlarının artırılması, etkin sevk ve 

idare, eğitimli personel alınması ve tesislerin bakım çalışmaları şeklinde sıralanmaktadır. 

 

6.Tartışma ve Sonuç 

Okul sporu personelinin okul sporları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi 4 ana tema üzerinde 

değerlendirilmiştir. 

Birinci temada, verilere göre tüm illerdeki personellerin okul sporlarının gelişmesini engelleyen nedenlerin 

başında ilgisizlik vardır. İlgisizlik öğretmenden,  öğrenciden, veliden ve idareden kaynaklandığı 

gözlenmiştir. Öğretmen sadece branşa değil müsabakalara, örneklem modelinde bahsi geçen problemlere, 

öğrenciye karşı ilgisizlik göstermektedir. Bu ilgisizlik, öğretmenin tükenmişliği, velinin spora bakış açısı, 

okul yönetimin olumsuz etkisi, maddi yetersizlikler, yetenekli öğrencilerin çeşitli sebeplerle (sınav, maddi 

imkansızlıklar vs.) takım çalışmalarına katılamaması gibi nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Yapılan bir çok 

çalışmada bu durumu destekler niteliktedir (Dağlı, 2001; Çelik, 2008; Erhan, 2009; Demirhan vd. 2014; Acar 

vd. 2014; Öter, 2018). İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kaynaklı aksaklıkların Milli Eğitimdeki personelin 

isteksiz olması, yazışmalar da meydana gelen rötar, öğretmeninin müsabaka başvuru tarihlerini geç 

öğrenmesi, başvuru tarihini kaçırmasına ve müsabakalara katılmamasına neden olmuştur. Okul müdürünün 

isteksiz ve ilgisiz olması okul sporlarının gelişmemesinde büyük etkendir. Okul sporlarının gelişmesini 

etkileyen nedenlerden öğretmenin, okul müdürünün ve velinin ilgisizliğinin yanında bir çok sebepte 

mevcuttur. Bunlar yetersiz spor tesisleri, deneyimsiz hakemler, tanıtım yetersizliği, personel yetersizliği, 

MEB kyanaklı aksaklıklar, okul yönetimi kaynaklı sorunlar, maddi engeller ve imkansızlıklar, olumsuz çevre 

ve iklim şartlarıdır. 

İkinci temada verilerden hareket ederek okul sporlarının gelişiminde beden eğitimi öğretmeni kilit noktada 

yer alıyor. Çünkü öğretmen okullarda sporu öğrenciyle tanıştıran, sevdiren, yaşatan ilk kişidir. Beden Eğitimi 

Öğretmeninin olumlu özellikleri okul sporlarının gelişimine katkı sağlarken öğretmeninin olumsuz tutum ve 

özellikleri okul sporlarına katılımı düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda bu durumu desteklemektedir 

(Korucu, 2004; Kotan vd. 2009; İlhan vd. 2010; Eraslan ve Hacıcaferoğlu, 2015). 

Üçüncü temada okul sporları birimi personelinin okul sporları biriminin olumlu etkisi ve olumsuz etkisini 

ortaya çıkartılmıştır. Okul sporları birimi olumlu etkileri takım ve sporcu katılımı artırmakta ve memnuniyet 

yükselmektedir. Bu durumun zıttına okul sporları birimi yeterince etkin olmadığı durumlarda okul takımı 

katılım başvuruları düşmektedir.  

Dördüncü temada okul sporları birimi personelinin okul sporları birimine önerileri dokuz boyutta toplandığı 

görülmüştür. Bu boyutlar bütçelerin artırılması, etkili tanıtım çalışmaları, sağlık ve güvenlik tedbirleri, özveri 

ve isteklilik, teşvik ve ödül sistemi, okul takımlarının artırılması, etkin sevk ve idare, eğitimli personel 

alınması ve tesislerin bakım çalışmaları şeklinde sıralanmaktadır. Yeterli sayıda eğitimli personel etkin ve 
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verimli çalışması sonucunda okul sporları katılımlarını artırmakta ve problemlerin üstesinden daha hızlı ve 

etkili gelmektedirler.  

Sonuç olarak okul sporlarının daha çok gelişimini arttırmak için öğretmenin ilgili ve istekli olması okul 

idarelerinin desteğini kullanmaları gerektiği, velinin spora bakış açısı geliştirilmeli ve Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin daha ilgili ve istekli olması, yarışmaların aksamasını engelleyen nedenlerin önüne geçilmesi 

gerektiği, yeni gelişen sporlara katılım artması için tanıtım ve kursların yapılması görüşüne varılmıştır. 
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Öz 

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okul sporlarında oryantiring yarışmalarına katılma nedenlerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 

Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde küçükler ve yıldızlar okullar arası oryantiring yarışmalarına 

katılan 171’i kız ve 192’i erkek olmak üzere toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. 1 ve 3 puan arasında değer alan ölçekte 1’e yaklaştıkça 

katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken verileri normal dağılım gösterdiğinden ikili 

karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve post hoc testi için Tukey kullanılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. İstatistiki işlemlerin etki büyüklüklerinde T testi için Cohen’s d 

ve ANNOVA için Eta kare (ŋ2) ile bakılmıştır.  

Araştırmada ortaokul öğrencileri, okullar arası oryantiring yarışmalarına oryantiring ile ilgili beceri 

geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), aktif olma (X=1,46), takım 

üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

cinsiyetleri, yarışmaya katılma yılları ve yarışma kategorilerine göre oryantiring yarışlarına katılım nedenleri 

arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Öğrencilerin sınıflarına ve yaşlarına göre oryantiring yarışlarına 

katılım nedenleri arasında anlamlı fark vardır (p<0,05).  

Sonuç olarak fiziksel yeteneğin yanı sıra zihinsel yetilerin de geliştiği oryantiring sporuna, öğrencilerin 

oryantiring ile ilgili becerileri geliştirmek, yarışmak, başarmak ve eğlenmek için katılmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, Ortaokul, Okul Sporları, Yarışma. 

 

Giriş 

Spor genel olarak yarışmaya dayalı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler yapılış amacına, yerine ve kendine özgü 

kurallarına göre birçok branşa ayrılır. Bu branşlar ilgili spor federasyonları tarafından sevk ve idare edilir. 

Ülkemizde 2018 yılında 61 spor federasyonu mevcut olup bu federasyonlardan 34’ü yaz olimpiyat 

oyunlarında ve 5’i kış olimpiyat oyunlarında yer almaktayken 24 spor federasyonu olimpiyatlarda yer 

almamaktadır (TMOK, 2018). Şimdiye kadar olimpiyat oyunlarında kendine yer bulamayan spor 

branşlarından biride oryantiring spor branşıdır.   

Oryantiring, kelime anlama olarak “yönbul” anlamına gelmekte olup İngilizcesi “orienteering”dir. (TDK, 

2018).  İlk resmi faaliyet 1918'de İsveç'te Albay Ernst Killander tarafından yapılmıştır (McNeill, 1996). Bu 

tarihten sonra dünyada hızla yayılarak yapılmaya başlanmıştır. 1961 yılında Uluslararası Oryantiring 

Federasyonu (IOF)  kurulmuştur. 1977 yılında da Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınır bir 

branş halini almıştır (IOF, 2018). Oryantiring günümüzde pek çok ülkeye yapılan bir kitle sporu haline 

gelmiştir. Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1970 yılından itibaren yapılmaya başlanmış ve 2006 

yılında özerk Türkiye Oryantiring Federasyonu kurulmuştur (TOF, 2018).  

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası 

ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Temelinde hedefleri bulmak vardır. Birçok konuda 

doyum sağlayabilecek bir doğa sporudur. Doğa sevgisi, kendine güven duygusunu geliştirme, 

konsantrasyonu artırma, sağlıklı kalma, günümüzün monotonluğundan uzaklaşma gibi birçok nedenle 

yapılabilecek bireysel ve takım spordur.  

Oryantiring okullarda beden eğitim derslerinde öğretilen bir spor branşı olmasının yanında okullar arası spor 

yarışmaları da mevcuttur. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında küçükler (10-11 yaş), yıldızlar (12-14 yaş), 

gençler B (14-15 yaş) ve gençler A (16-18 yaş) kategorilerinde toplam 7082 sporcu öğrenci yarışmalara 

katılmışlardır (GSB, 2018). Lise düzeyinde gençler A-B kategorilerinde ülkelerinde dereceye giren sporcular 
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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen organizasyonlar ile de ülkelerini temsil 

etmeye hak kazanmaktadırlar.  

Okullararası spor yarışmalarında 2017-2018 yılında kadın ve erkek oryantiring takımları 5 kişiden 

oluşmaktadır. Yarışmada kendi kategorisinde en iyi gelen üç öğrencinin bitirme süreleri toplanarak takım 

süresi elde edilmektedir. Kendi kategorisinde bireysel olarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken 

dereceye giren takımlarda ödüllendirilmektedir. Dolaysı ile her öğrenci kendileri için bireysel yarışmalarının 

yanında aslında takımları için yarışmaktadır.  

Oryantiring okul sporları yarışmaları ortaokul yıllardan itibaren başlamaktadır. Bu dönemde oryantiring ilgisi 

olan ve yarışmalarda oryantiringi seven öğrenciler çeşitli kulüplere yönelerek kulüp sporcusu olarak ülke 

şampiyonalarına katılabilir, dereceler elde edebilir. Bu durumun tersine bu yarışmalarda olumsuz durum 

yaşayan öğrenciler oryantiring branşına karşı ilgisi azalabilir ve bu branştan uzaklaşabilir.  

Bu araştırma ise oryantiring branşında okul sporlarında küçükler ve yıldızlar kategorilerinde yarışmacı 

sporcu olarak katılmaya başlayan öğrencilerin bu spora katılım nedenleri araştırılmıştır.  

Yöntem 

Araştırmada genel tarama (betimsel) modeli benimsenmiştir (Karasar, 1994). 

Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 2017-2018 yılında okullararası oryantiring branşında küçükler 

kategorisinde 1783 öğrenci ve yıldızlar kategorisinde 1889 öğrenci olmak üzere toplam 3672 sporcu öğrenci 

yarışmalara katılmıştır (GSB, 2018).  

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma evrenimiz 3672 olduğundan (GSB, 2018) Cohen’in (1988) örneklem büyüklüğü tablosuna göre 

%95 güven aralığında en az 357 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.   

Bu araştırmaya seçilen 363 kişi kümeleme örneklem türü yöntemiyle belirlenmiştir (Karasar, 1994). 

Kümeleme örnekleme yöntemi ile kura çekimi ile belirlenen Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında küçükler ve yıldızlar okullar arası oryantiring yarışmalarına katılan 

toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır.  

Tablo 1: Araştırma Örneklemini Oluşturan Öğrencilerin Kişisel Özellikleri 

Nitelik Özellik f % 

Cinsiyet 
Kız 171 47,1 

Erkek 192 52,9 

Kategorisi 
Küçükler 178 49,0 

Yıldızlar 185 51,0 

Yaş 

10 yaş 109 30,0 

11 yaş 79 21,8 

12 yaş 55 15,2 

13 yaş 120 33,1 

İli 

Adıyaman 88 24,2 

Elazığ 68 18,7 

Kayseri 106 29,2 

Malatya 101 27,8 

 Toplam 363 100 

 

 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. Bu boyutlar Başarı  (Statü), Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk), Takım üyeliği (Takım Ruhu), Arkadaşlık, Eğlence, Yarışma, Beceri Gelişimi ve Aktif olma 

(Hareket etme) olmak üzere 8 alt boyuttur. 1 ve 3 puan arasında değer alan alt boyutlarda ortalama puan 1’e 

yaklaştıkça katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken verileri normal dağılım 

gösterdiğinden ikili karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve post hoc testi için 

Tukey kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. İstatistiki işlemlerin etki büyüklüklerinde 

T testi için Cohen’s d ve ANNOVA için Eta kare ile bakılmıştır. 
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Veri çözümleme teknikleri 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiş olup, analizler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, temel betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, anlamlılık düzeyi 

vs.) tanımlamaları, ikili karşılaştırmalarda “bağımsız gruplar için t-testi”, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA 

testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

İstatistiki İşlemlerin Etki Gücü 

Araştırmamız istatistiki işlemlerin etki büyüklükleri T-testi için Cohen d ve ANOVA testi için eta (ŋ2) 

değerlerine bakılmıştır. Test sonuçları Cohen’in (1988) yılında geliştirdiği dereceleme göz önünde tutularak 

değerlendirildiğinde istatistiki etki büyüklüklerin düşük ve orta düzey olduğu görülmektedir.  

Bulgular 

Tablo 2: Ortaokul Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 

 

 Cinsiyet N x ss T-Testi P 

Başarı  (Statü)  

Kız 171 1,42 0,46 

-,253 ,801 Erkek 192 1,43 0,38 

Toplam 363 1,43 0,42 

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

Kız 171 1,55 0,39 

-1,011 ,313 Erkek 192 1,60 0,41 

Toplam 363 1,58 0,40 

Takım üyeliği 

(Takım Ruhu) 

Kız 171 1,49 0,53 

-,631 ,528 Erkek 192 1,53 0,52 

Toplam 363 1,51 0,52 

Arkadaşlık 

Kız 171 1,72 0,61 

,548 ,584 Erkek 192 1,69 0,51 

Toplam 363 1,71 0,56 

Eğlence 

Kız 171 1,42 0,44 

-,868 ,386 Erkek 192 1,46 0,38 

Toplam 363 1,44 0,41 

Yarışma 

Kız 171 1,36 0,47 

-,793 ,428 Erkek 192 1,40 0,45 

Toplam 363 1,38 0,46 

Branşla ilgili Beceri Gelişimi 

Kız 171 1,37 0,46 

,119 ,906 Erkek 192 1,36 0,40 

Total 363 1,36 0,43 

Aktif olma (Hareket etme)  

Kız 171 1,45 0,52 

-,394 ,694 Erkek 192 1,47 0,47 

Toplam 363 1,46 0,49 

 

Tablo 2’de ortaokul öğrencileri okullar arası oryantiring yarışmalarına oryantiring ile ilgili beceri 

geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), aktif olma (X=1,46), takım 

üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için katılmaktadırlar. Öğrencilerinin 

oryantiring branşına katılım nedenlerinde ilk sıralarda branşla ilgili beceri geliştirme, yarışma ve başarı için 

katıldıkları görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre oryantiring branşına katılım nedenleri arasında 

istatistiki alarak bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

 

Tablo 3: Ortaokul Öğrencilerin Yarışma Kategorilerine Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 

 



225 
 

Boyutları Kategori N x ss T Testi P Cohen’s d 

Başarı  (Statü)  
Küçükler 178 1,36 0,36 

-2,998 0,003* 
0,22 

Yıldızlar 185 1,49 0,46 

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

Küçükler 178 1,58 0,38 
0,082 0,934 

 

Yıldızlar 185 1,57 0,42 

Takım üyeliği (Takım Ruhu) 
Küçükler 178 1,48 0,52 

-0,894 0,372 
 

Yıldızlar 185 1,53 0,53 

Arkadaşlık 
Küçükler 178 1,61 0,56 

-3,113 0,002* 
0,33 

Yıldızlar 185 1,79 0,54 

Eğlence 
Küçükler 178 1,45 0,42 

0,457 0,648 
 

Yıldızlar 185 1,43 0,40 

Yarışma 
Küçükler 178 1,42 0,43 

1,485 0,138 
 

Yıldızlar 185 1,35 0,48 

Beceri Gelişimi 
Küçükler 178 1,35 0,41 

-0,667 0,505 
 

Yıldızlar 185 1,38 0,45 

Aktif olma (Hareket etme) 
Küçükler 178 1,55 0,52 

3,526 0,000* 
0,37 

Yıldızlar 185 1,37 0,44 

 

Tablo 3’de ortaokul öğrencilerinin yarışma kategorilerine göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde 

arasında başarı boyutunda (p<0,05) ve arkadaşlık boyutunda (p<0,05) yıldızlar lehine bir farklılaşma 

görülmektedir. Bu durumun tersine aktif olma (hareket etmek) boyutunda küçükler kategorisindeki 

öğrenciler lehine bir farklılaşma görülmektedir (p<0,05). 

 

Tablo 4: Ortaokul Öğrencilerin Yarışma Sınıflarına Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 
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 sınıf N x ss F ŋ p Grup p 

Başarı  (Statü)  

 

5. sınıf 95 1,34 0,39 

6,016 0,042 0,001* 

  

6. sınıf 87 1,37 0,34 5-7 0,001 

7. sınıf 44 1,63 0,45 6-7 0,003 

8. sınıf 137 1,46 0,45   

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

5. sınıf 95 1,56 0,39 

3,194 0,026 0,024* 

  

6. sınıf 87 1,57 0,39 7-8 0,013 

7. sınıf 44 1,75 0,39   

8. sınıf 137 1,54 0,41   

Takım üyeliği (Takım 

Ruhu) 

5. sınıf 95 1,36 0,48 

5,271 0,042 0,001* 

  

6. sınıf 87 1,61 0,53 5-6 0,009 

7. sınıf 44 1,40 0,40 5-8 0,007 

8. sınıf 137 1,59 0,56   

Arkadaşlık 

 

5. sınıf 95 1,49 0,49 

7,475 0,059 0,000* 

  

6. sınıf 87 1,72 0,62 5-6 0,032 

7. sınıf 44 1,73 0,38 5-8 0,000 

8. sınıf 137 1,84 0,57   

Eğlence 

5. sınıf 95 1,36 0,34 

4,705 0,038 0,003* 

  

6. sınıf 87 1,52 0,49 5-6 0,040 

7. sınıf 44 1,58 0,45 5-7 0,018 

8. sınıf 137 1,39 0,37   

Yarışma 

5. sınıf 95 1,38 0,35 

,931  0,426 

  

6. sınıf 87 1,44 0,51   

7. sınıf 44 1,41 0,54   

8. sınıf 137 1,34 0,47   

Beceri Gelişimi 

 

5. sınıf 95 1,25 0,35 

4,863 0,039 0,002* 

  

6. sınıf 87 1,44 0,45 5-6 0,013 

7. sınıf 44 1,50 0,55 5-7 0,07 

8. sınıf 137 1,35 0,40   

Aktif olma 

(Hareket etme) 

5. sınıf 95 1,50 0,50 

3,991 0,032 0,008* 

  

6. sınıf 87 1,58 0,55 6-8 0,006 

7. sınıf 44 1,45 0,45   

8. sınıf 137 1,36 0,44   

 

Tablo 4’de ortaokul öğrencilerinin sınıflarına göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde arasında 

yarışma boyutu (p>0,05) haricinde diğer boyutlarda istatistiki olarak farklılaşma olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5: Ortaokul Öğrencilerin Yaşlarına Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 
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 Yaş N x ss F ŋ p Gruplar p 

Başarı  (Statü)  

 

10 yaş 109 1,36 0,38 

1,815  0,144 

  

11 yaş 79 1,43 0,40   

12 yaş 55 1,43 0,42   

13 yaş 120 1,49 0,45   

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

10 yaş 109 1,59 0,39 

1,543  0,203 

  

11 yaş 79 1,60 0,37   

12 yaş 55 1,47 0,43   

13 yaş 120 1,59 0,41   

Takım üyeliği (Takım 

Ruhu) 

10 yaş 109 1,42 0,52 

4,032 0,092 0,008* 

  

11 yaş 79 1,49 0,52 10-13 0,008 

12 yaş 55 1,44 0,40   

13 yaş 120 1,64 0,56   

Arkadaşlık 

 

10 yaş 109 1,58 0,54 

4,499 0,071 0,004* 

  

11 yaş 79 1,64 0,58 10-13 0,005 

12 yaş 55 1,78 0,38   

13 yaş 120 1,83 0,60   

Eğlence 

10 yaş 109 1,39 0,36 

2,866 0,048 0,037* 

  

11 yaş 79 1,55 0,51 10-11 0,035 

12 yaş 55 1,39 0,42   

13 yaş 120 1,44 0,36   

Yarışma 

10 yaş 109 1,40 0,38 

,393  0,758 

  

11 yaş 79 1,39 0,50   

12 yaş 55 1,42 0,55   

13 yaş 120 1,35 0,46   

Beceri Gelişimi 

 

10 yaş 109 1,26 0,38 

5,077 0,009 0,002* 

  

11 yaş 79 1,51 0,41 10-11 0,001 

12 yaş 55 1,36 0,57   

13 yaş 120 1,36 0,38   

Aktif olma (Hareket etme) 

10 yaş 109 1,52 0,51 

1,938  0,123 

  

11 yaş 79 1,50 0,52   

12 yaş 55 1,46 0,49   

13 yaş 120 1,38 0,45   

 

Tablo 5’te ortaokul öğrencilerinin yaşlarına göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde arasında takım 

üyeliği, arkadaşlık, eğlence ve beceri gelişim boyutlarında farklılaşma (p<0,05) olduğu görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada öğrencilerinin oryantiring branşına katılım nedenleri alt boyut ortalama puanlarına bakıldığında 

en yüksek puanın “branşla ilgili beceri geliştirme”, daha sonra “yarışma” ve daha sonrada “başarı” için 

katıldıkları görülmektedir. Bu durumda ortaokul öğrencileri oryantiring branşına okul sporlarında oryantiring 

branşı ile ilgili becerilerini geliştirmek, yarışma ve başarılı olmak için katılmaktadır. Yapılan araştırmalarda 

14 yaş ortalamaya sahip futbolcuların spora en çok “beceri geliştirme” ve “takım üyeliği” için katıldıkları 

(Altıntaş vd., 2010), yaz spor okullarına katılan öğrencilerin en çok “beceri geliştirme” için katıldıkları 

(Korur vd., 2013), okul sporlarına katılan 11-14 yaş öğrencilerin en çok “başarı” ve “yarışma” için 

katıldıkları (Aycan ve Yıldız, 2016), 10-13 yaş tenisçilerin en çok “başarı” ve “yarışma” için katıldıkları 

(Kaman vd., 2017), 12-16 yaş mücadele sporcularının en çok “beceri geliştirme” ve “aktif olmak” için 
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katıldıkları (Kolayiş vd., 2018), sporcu eğitim merkezinde atletizm ile uğraşan çocukların “arkadaşlık” ve 

“eğlence” için katıldıkları (Karaç, 2017), çeşitli spor kurslarına katılan ortaokul öğrencilerin spora “beceri 

gelişimi” ve “aktif olmak” için katıldıkları (Yüksel ve Bayar, 2015) görülmüştür. Bu çalışmalarda 10-14 yaş 

arasında olan ortaokul öğrencilerin farklı spor branşlarında da olsalar çoğunlukla spora “beceri geliştirme, 

aktif olma, yarışma ve başarı” için katıldıkları görülmektedir. Bu durum ortaokul öğrencilerin oryantiring 

branşına katılma nedenleri ile benzerlik göstermektedir.  

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre oryantiring branşına katılım nedenleri arasında istatistiki alarak 

bir farklılık bulunamamıştır. Ancak yapılan bir çok çalışmada sporcuların cinsiyetleri göre spora katılımın 

nedenleri arasında farklılık olduğunu göstermektedir (Korur vd., 2013; Kaman vd., 2013; Aycan ve Yıldız, 

2016; Yüksel ve Bayer, 2015). Farklı branşların yapısında mücadeci olma veya takım olma gibi nedenlerden 

dolayı kız veya erkek öğrenciler farklı beklentirelere girebilir. Bu durum cinsiyetler arası o spor branşlarına 

katılım nedenlerini farklılaştırabilir. Fakat bir doğa sporu olması ve yarışma alanının sürekli değişiklilik 

göstermesi bu branşa kız ve erkek öğrencilerin katılım nedenlerinin bir birini yakın olmasını sağlayabilir.  

Araştırmamızda öğrencilerin sınıf, yaş ve yarışma kategorilerine göre branşa katılım alt boyutlarının 

bazılarında farklılaşma oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin tamamında yaş önemli bir etkendir. Öğrenciler 

küçük yaşlarda beklentileri farklı olurken, erenlik döneminde girdikçe fiziksel değişimin yanında beklentileri 

de farklılaştıra bilinir. Yapılan çalışmalarda da öğrencilerin spora katılımında yaş önemli bir etmendir (Korur 

vd., 2013; Kaman vd., 2013).  

Sonuç bir doğa sporu olan oryantiring branşına okullarası yarışmaya katılan öğrenciler, bu branşa en çok 

oryantiring ile ilgili beceri geliştirmek, yarışmak, başarmak ve eğlenmek için katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

cinsiyetleri bu branşa katılımları için bir etken değilken, öğrencilerin yaşları, sınıfları ve yarışma kategorileri 

önemli bir etken olduğu sonucu bulunmuştur.  
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Öz 

Bu araştırma 2017-2018 yılı Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) il temsilcilerinin faaliyet ve sorunlarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu 

TOF tarafından ataması yapılmış, gönüllü olarak araştırmaya katılan 78 il temsilcisi oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “anket formu” ve “yarı yapılandırılmış Görüşme Formu” 

kullanılmıştır. Araştırma için TOF gerekli izin (643 sayılı) alınmış ve etik kurul raporu (2017-19-2) 

alınmıştır. Verilere içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. İçerik analizinde tematik kodlama ile 

kavramlar ortaya çıkartılmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve 

Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,82 çıkmıştır. 

Araştırma bulguları 3 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar “illerde oryantiringin zayıf alanları”ve “il 

temsilcilerinin yapmak istedikleri” şeklindedir. Araştırma sonucunda bazı il temsilcilerinin oryantiring bilgi, 

tecrübe ve becerilerinin yüksek olduğu görülürken bazı il temsilcilerin bilgi birikimleri ve tecrübelerinin çok 

az olduğu görülmüştür. Sonuç olarak federasyonun illerdeki gölgeleri olan il temsilcilerinin illerindeki 

oryantiring sporunun yaygınlaşmasında etkileri yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, İl Temsilcisi, Faaliyet, Spor 

 

Giriş 

Yönetim dinamik bir süreçtir. İnsanın olduğu her yerde yönetime de ihtiyaç duyulmaktadır.  Spor yönetimi 

ve organizasyonların temellerinden biride yine insandır. Sporcuların, antrenörlerin, kulüplerin vs. doğru sevk 

ve idare edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple mevcut imkânlar, kanunlar ve yönetmelikler dâhilinde planlar 

hazırlanmalı, organize edilmeli ve belirli bir düzene sokulmalıdır. 

 Sportif düzende aslında bağımsız bir hukuk düzenidir. Bu hukuk düzeninde mevzuatının tamamı birçok 

kurala tabi olup bu kurallara uyulmaması halinde cezalara muhatap olunan bir tür yönetimidir (Erkiner, 

2016). Sporun yönetilmesi ve yönlendirilmesi için konfederasyonlar, spor federasyonları, kulüpler gibi bir 

çok kurum ve kuruluş vardır. 

Ülkemizde sporu yöneten ve yönlendiren kurumlardan biride spor federasyonlarıdır. 3289 sayılı Kanuna göre 

kurulan Spor Federasyonları, bağımsızlıkları sebebiyle ülke içerisinde kendi spor branşlarının yöneticisi ve 

yönlendiricisidirler (RG [Resmi Gazete], 2012). Spor federasyonlarının kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu 

ve idarî teşkilât içinde hizmet bakımından yerinden yönetim idareleri arasında görülebileceği kabul edilebilir 

(Avcı, 2012).  Kamu tüzel kişiliği sebebiyle bir takım yasal ve toplumsal sorumlulukları vardır. 

Federasyonlar bu sorumluluklarını merkezden yerine getirmeye çalışırken, taşrada da yapılması gereken bir 

takım faaliyetler mevcuttur. Spor Federasyonlarının taşra uzantısını İl Temsilcileri oluşturur. "İl temsilcileri, 

illerde ilgili spor dalının bağlı bulunduğu Federasyonu temsil etmek üzere, Federasyon Başkanının teklifi ve 

genel müdürün onayı ile görevlendirilen ve fahri olarak görev yapan kişilerdir" (TOF, 2017). Faaliyetlerini 

bağlı bulundukları federasyon adına yürütürler. Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun (TOF) dördüncü 

dönem başkanı Akyüz'e, göre il temsilcileri federasyonların taşrada ki gözü ve kulağıdır (TOF, 2017a). 

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası 

ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Daha basit tanımla oryantiring, harita yardımıyla 

istenen yerin ve gidilecek yolun bulunmasıdır (Deniz vd., 2012). Doğa ile iç içe, arkamızda sadece ayak 

izimizi bıraktığımız, güçsüzün güçlüyü yenebileceği bir spordur. Doğa ile satranç oynamak olarak 

tanımlanabilir. 

Türkiye’de resmi örgütlenme çalışmaları 2001 yılında başlamış ve 2002 yılında Türkiye Dağcılık 

Federasyonu bünyesinde Oryantiring Asbaşkanlığı kurulmuştur. 2004 yılında Asbaşkanlık Türkiye İzcilik 

Federasyonuna bağlanmış ve 2006 yılında ise idari ve mali yönden özerk olarak Türkiye Oryantiring 

Federasyonu kurulmuştur (TOF, 2017b). TOF misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmek için oluşturmuş 

olduğu merkezi teşkilatlarının yanında taşrada ki bağlantılarını il temsilcileri vasıtasıyla 
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gerçekleştirmektedir. Bu durum TOF Ana Statüsü’nün 19.maddesinde il temsilciliği kısmında açıkça 

belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2014).  

Spor dalı temsilcileri, bağlı oldukları federasyonların statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının 

uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyonlara ait organizasyonlarda federasyona 

karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle gençlik ve spor il 

başkanlığına karşı sorumludurlar (Resmi Gazete, 1990).  

Ege Bölgesinde 8 ilde gerçekleştirilen Spor Organizasyonları Düzenleyen İl Temsilcilerinin Karşılaştıkları 

Problemlerin Araştırılması konulu çalışmada, İl temsilcileri spor organizasyonları düzenlerken birçok 

zorluklarla karşılaştıkları görülmüştür. İl temsilcilerinin spor organizasyonu düzenlerken karşılaştıkları 

zorlukların bölgeden bölgeye veya branştan branşa farklılık göstermektedir (Öztürk ve Ekici, 2014).  Bu 

nedenle spor organizasyonları düzenleye bilme becerisi üst düzeyde olan il temsilcilerinin olması spor 

branşının ilde gelişimine çok büyük katkısı olabilir. 

Oryantiringin ülkemizde yaygınlığı ve yapılabilirliği istenilen sevide değildir. Her ilin nüfusu, sosyo-

ekonomik durumu ve spor tesisleri gibi birçok nedenlerden dolayı oryantiring sporunun gelişimi bölgeden 

bölgeye farklılıkların göstermektedir. Özellikle taşrada oryantiringin tanıtılması ve gelişimi için oryantiring 

İl temsilcilerine büyük görevler düşmektedir. İl Temsilciliklerinin oryantiring sporuna ilişkin bilgi, beceri ve 

yetenekleri ildeki oryantiring faaliyetlerini ve gelişimini etkilemektedir. Bu çalışma da TOF İl 

Temsilcilerinin faaliyet ve sorunlarının incelemek ve ildeki oryantiring sporunun gelişim ve yaygınlığını 

ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu çalışma neticesinde, Oryantiring Federasyonuna, oryantiringin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için mevcut problemlerin tespit edilmesi ve uygun politikalar oluşturulabilmesi için bir 

olanak sağlamaktadır.  

Yöntem 

Türkiye Oryantiring Federasyonunun taşradaki uzantısı olan il temsilcilerinin; oryantiring yeterlilikleri, 

bölge faaliyetleri, karşılaştıkları problemler, güçlü ve zayıf olduğu yönler nitel araştırma yöntemlerinden 

olan durum çalışması (case study) ile ortaya konmuştur.  

Araştırma Grubu: Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca 2017 yılında 78 ilin il temsilcisi görevlendirilmesi 

yapılmıştır. Resmi olarak il temsilcisi görevlendirilmesi yapılan 78 ilindeki il temsilcilerinin tamına 

ulaşılmıştır. Görevlendirilmesi yapılmayan iller Gümüşhane, Hakkari ve Isparta’dır. Gönüllülük esasına göre 

il temsilcilerin tamamı araştırmaya katılmışlardır. 

Veri Toplama Tekniği: Veri toplama aracı olarak 14 sorudan oluşan “anket formu” ve “yarı yapılandırılmış 

görüşme formu” kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu, Üniversite Sporları vb. kurumların 

verileri resmi internet sayfalarından alınmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi: Verilerin çözümlenmesinde anket formundaki maddeler anlamlı tablolara 

dönüştürülerek frekans ve yüzdelikler halinde sunulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda elde 

edilen verilere betimsel ve içerik analizi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). İçerik analizinde tematik 

kodlama ile kavramlar ortaya çıkartılarak şekiller ile gösterilmiştir. Başka bir bağımsız araştırmacının 

kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve 

güvenirlilik katsayısı 0,82 çıkmıştır. Elde edilen veriler anlamlı tablolar ve şekillerle sunulmuştur.  

Etik Kaygıların Azaltılması: Araştırma için TOF gerekli izin belgesi (2017-643) alınmış ve İnönü 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan araştırmada etik ihlal olmadığına ilişkin rapor (2017-

19-2) alınmıştır.  
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Tablo 1: İl Temsilcilerinin Kişisel Özellikleri 

TABLE XXXVI.  Özellikler TABLE XXXVII.  Nitelikler TABLE XXXVIII.  f TABLE XXXIX.  % 

TABLE XL.  Meslekleri 

TABLE XLI.  Öğretmen TABLE XLII.  34 TABLE XLIII.  43,60 

TABLE XLIV.  GHSİM ve 

Antrenör 

TABLE XLV.  12 TABLE XLVI.  15,38 

TABLE XLVII.  Üniversite 

Çalışanı 

TABLE XLVIII.  6 TABLE XLIX.  7,70 

TABLE L.  Emekli TABLE LI.  6 TABLE LII.  7,70 

TABLE LIII.  Özel Şirket TABLE LIV.  6 TABLE LV.  7,70 

TABLE LVI.  Askeri personel TABLE LVII.  4 TABLE LVIII.  5,13 

TABLE LIX.  Kamu görevlisi 

(diğer mes.) 

TABLE LX.  4 TABLE LXI.  5,13 

TABLE LXII.  Öğrenci TABLE LXIII.  3 TABLE LXIV.  3,85 

TABLE LXV.  Diğer TABLE LXVI.  3 TABLE LXVII.  3,85 

TABLE LXVIII.  Toplam TABLE LXIX.  78 TABLE LXX.  100 

TABLE LXXI.  Oryantiring 

bilgi düzeyi 

TABLE LXXII.  Çok İyi TABLE LXXIII.  15 TABLE LXXIV.  19,23 

TABLE LXXV. İyi TABLE LXXVI.  25 TABLE LXXVII.  32,05 

TABLE LXXVIII.  Orta TABLE LXXIX.  18 TABLE LXXX. 23,07 

TABLE LXXXI.  Yetersiz TABLE LXXXII.  10 TABLE LXXXIII.  12,83 

TABLE LXXXIV.  Bilgisi yok TABLE LXXXV.  10 TABLE LXXXVI.  12,83 

TABLE LXXXVII.  Toplam TABLE LXXXVIII.  78 TABLE LXXXIX.  100 

TABLE XC.  Oryantiring 

Hakem belgesine sahip 

olma 

TABLE XCI.  Ulusal Hakem TABLE XCII.  9 TABLE XCIII.  11,54 

TABLE XCIV.  İl hakemi TABLE XCV.  22 TABLE XCVI.  28,21 

TABLE XCVII. Aday hakem TABLE XCVIII.  14 TABLE XCIX.  17,95 

TABLE C.  Hakemliği yok TABLE CI.  33 TABLE CII.  42,31 

TABLE CIII.  Toplam TABLE CIV.  78 TABLE CV.  100 

TABLE CVI.  Oryantiring 

Antrenörlük belgesine 

sahip olma 

TABLE CVII.  3.kademe 

antrenör 

TABLE CVIII.  23 TABLE CIX.  29,49 

TABLE CX.  2.kademe 

antrenör 

TABLE CXI.  10 TABLE CXII.  12,82 

TABLE CXIII.  1.kademe 

antrenör 

TABLE CXIV.  4 TABLE CXV.  5,30 

TABLE CXVI.  Antrenör değil TABLE CXVII. 41 TABLE CXVIII.  52,56 

TABLE CXIX.  Toplam TABLE CXX.  78 TABLE CXXI.  100 

TABLE CXXII. Oryantiring 

Sporcu lisansı 

TABLE CXXIII.  Var TABLE CXXIV.  38 TABLE CXXV.  48,72 

TABLE CXXVI.  yok TABLE CXXVII.  40 TABLE CXXVIII.  51,28 

TABLE CXXIX.  Toplam TABLE CXXX.  78 TABLE CXXXI.  100 

Tablo 1’de TOF İl Temsilcilerinin büyük bir çoğunluğunun (%43,60) öğretmen olduğu, büyük bir kısmının 

(%32,05) oryantiring bilgi düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, ancak çoğu il temsilcisinin hakemlik belgesi 

(%42,31) ile antrenörlük belgesinin (%52,56) olmadığı görülmektedir. Bunların yanında il temsilcilerinin 

yarısından fazlasının (%51,28) sporcu lisansının da olmadığı görülmektedir.  

Tablo 2’de 37 ilde (%47,44) aktif oryantiring branşı ile ilgilenen spor kulübünün olmadığı, 32 ilde (41,03) 

aktif oryantiring hakeminin olmadığı, 30 ilde (%47,44) oryantiring antrenörün olmadığı, 39 ilde (%50,00) 

Türkiye Oryantiring Şampiyonalarına katılan aktif sporcuların olmadığını, 22 ilde (%28,20) oryantiring 

haritasının olmadığı ve 33 ilde (%42,30) bölgesel 14 yaş altı yarışmalara katılım göstermedikleri 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 2: İllerin Oryantiring Branşına İlişkin Bilgileri 

TABLE CXXXII.   TABLE CXXXIII.  Özellikler TABLE CXXXIV.  f TABLE CXXXV.  % 

TABLE CXXXVI.  Oryantiring 

branşını yapan kulüp sayısı 

TABLE CXXXVII.  1 kulüp TABLE CXXXVIII.  20 TABLE CXXXIX.  25,64 

TABLE CXL.  2-4 kulüp TABLE CXLI.  19 TABLE CXLII.  24,36 

TABLE CXLIII.  5 ve daha 

fazla kulüp 

TABLE CXLIV.  12 TABLE CXLV.  15,38 
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TABLE CXLVI.  yok TABLE CXLVII.  37 TABLE CXLVIII.  47,44 

TABLE CXLIX.  Toplam TABLE CL.  78 TABLE CLI.  100 

TABLE CLII.  Aktif Oryantiring 

hakem sayısı 

TABLE CLIII.  1-10 arası TABLE CLIV.  20 TABLE CLV.  25,64 

TABLE CLVI.  11-20 arası TABLE CLVII.  11 TABLE CLVIII.  14,10 

TABLE CLIX.  21 ve arası TABLE CLX.  15 TABLE CLXI.  19,23 

TABLE CLXII.  yok TABLE CLXIII.  32 TABLE CLXIV.  41,03 

TABLE CLXV.  Toplam TABLE CLXVI.  78 TABLE CLXVII.  100 

TABLE CLXVIII.  Oryantiring 

Antrenörü sayısı 

TABLE CLXIX.  1-10 arası TABLE CLXX.  37 TABLE CLXXI.  47,44 

TABLE CLXXII.  11-20 arası TABLE CLXXIII.  5 TABLE CLXXIV.  6,41 

TABLE CLXXV.  21 ve arası TABLE CLXXVI.  6 TABLE CLXXVII.  7,70 

TABLE CLXXVIII.  yok TABLE CLXXIX.  30 TABLE CLXXX.  38,46 

TABLE CLXXXI.  Toplam TABLE CLXXXII.  78 TABLE CLXXXIII.  100 

TABLE CLXXXIV.  Türkiye 

Şampiyonalarında aktif 

sporcu sayısı 

TABLE CLXXXV.  1-20 arası TABLE CLXXXVI.  19 TABLE CLXXXVII.  24,36 

TABLE CLXXXVIII.  21-

50 arası 

TABLE CLXXXIX.  7 TABLE CXC.  8,97 

TABLE CXCI.  51 ve üzeri TABLE CXCII.  13 TABLE CXCIII.  16,67 

TABLE CXCIV.  Yok TABLE CXCV. 39 TABLE CXCVI.  50,00 

TABLE CXCVII.  Toplam TABLE CXCVIII.  78 TABLE CXCIX.  100 

TABLE CC.  Oryantiring 

Harita sayısı 

TABLE CCI.  1 harita TABLE CCII.  15 TABLE CCIII.  19,23 

TABLE CCIV.  2 ve üzeri 

harita 

TABLE CCV.  41 TABLE CCVI.  52,56 

TABLE CCVII.  yok TABLE CCVIII.  22 TABLE CCIX.  28,20 

TABLE CCX.  Toplam TABLE CCXI.  78 TABLE CCXII.  100 

TABLE CCXIII.  14 yaş altı 

bölgesel yarışmalara katılım  

TABLE CCXIV.  Evet TABLE CCXV. 45 TABLE CCXVI.  57,69 

TABLE CCXVII.  Hayır  TABLE CCXVIII.  33 TABLE CCXIX.  42,30 

TABLE CCXX. Toplam TABLE CCXXI.  78 TABLE CCXXII.  100 

 

Tablo 3: İllerde Oryantiring Okul Sporlarına İlişkin Bilgiler 

TABLE CCXXIII.  Nitelikler TABLE CCXXIV.  Özellikler TABLE CCXXV.  f TABLE CCXXVI.  % 

TABLE CCXXVII.  Okul spor 

yarışmaları 

TABLE CCXXVIII.  Düzenleniyo

r 

TABLE CCXXIX.  5

4 

TABLE CCXXX.  69,

23 

TABLE CCXXXI.  Düzenlenme

di 

TABLE CCXXXII.  2

4 

TABLE CCXXXIII.  30,

77 

TABLE CCXXXIV.  Toplam TABLE CCXXXV.  7

8 

TABLE CCXXXVI.  100 

TABLE CCXXXVII.  Ortaok

ul yarışmalarındaki okul takımı 

sayısı 

TABLE CCXXXVIII.  1-10 

arası takım 

TABLE CCXXXIX.  3

4 

TABLE CCXL.  43,60 

TABLE CCXLI.  11-20 arası 

takım 

TABLE CCXLII.  1

0 

TABLE CCXLIII.  12,

82 

TABLE CCXLIV.  21 ve üzeri 

takım 

TABLE CCXLV.  1

0 

TABLE CCXLVI.  12,

82 

TABLE CCXLVII.  yok TABLE CCXLVIII.  2

4 

TABLE CCXLIX.  30,

77 

TABLE CCL.  Toplam TABLE CCLI.  78 TABLE CCLII.  100 

TABLE CCLIII.  Liselerarası il 

şampiyonalarında okul takımı 

sayısı 

TABLE CCLIV.  1-10 arası 

takım 

TABLE CCLV.  34 TABLE CCLVI.  43,

60 

TABLE CCLVII.  11-20 arası 

takım 

TABLE CCLVIII.  1

3 

TABLE CCLIX.  16,

67 

TABLE CCLX.  yok TABLE CCLXI.  3

1 

TABLE CCLXII.  39,

74 

TABLE CCLXIII.  Toplam TABLE CCLXIV.  7

8 

TABLE CCLXV.  100 
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Tablo 3’de ortaokul ve lise düzeyinde okul sporları oryantiring il yarışmalarının 24 ilde (%30,77) 

yapılmadığı, 24 ilde (%30,77) ortaokul yarışmalarına katılan takım olmamışken 31 ilde (%39,74) okul 

sporlarında lise il şampiyonalarına katılan okul takımın olmadığı görülmektedir.  

 

Şekil 1: İl Temsilcilerinin İllerinde Zayıf Olarak Nitelendirdikleri Alanlar 

 
Şekil 1’de İl temsilcilerinin illerinde zayıf olarak nitelendirdikleri alanlar temasının dört alt boyutta 

toplandığı görülmektedir. Bu boyutlar İl temsilcisinin yetersizliği, il temsilciliğinin zayıflığı, arazi ve harita 

eksikliği ve insan faktörünün olumsuzluğudur.   

Şekil 2: İl Temsilcilerinin Aktif İllerinde Oryangtiring’in Güçlü Gördükleri Alanlar 



235 
 

 
Şekil 2’de İl temsilcilerinin aktif illerde oryantringin güçlü değerlendirdikleri alanlar temasının dört alt 

boyutta oluştuğu görülmektedir. Bu boyutlar etkin insan faktörü, etkin il temsilciliği, yetenekli il temsilcisi 

ve kaliteli yarışma ve organizasyon boyutlarıdır.   

 

Şekil 3: İl Temsilcilerinin Yapmak İstedikleri Faaliyet ve Çalışmalar 

 



236 
 

Şekil 3’de İl temsilcilerinin yapmak istedikleri temasının beş alt boyutu olduğu görülmektedir. Bu boyutlar 

nitelikli yarışmalar düzenleme, malzeme temini, finansal destek, eğitim ve kurs düzenleme ve ilde 

yaygınlaşma boyutlarıdır.   

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada TOF İl Temsilcilerinin büyük bir çoğunluğunun (%43,60) öğretmen olduğu görülmüştür. Bu 

durum eğitim faaliyeti yürüten öğretmenlerin öğrencilere daha çok ulaşağı için oryantiring yaygınlaşması ve 

tanıtılmasında bir avantaj olduğu görülmektedir. Ancak il temsilcilerin %12,83’ün oryantiring bilgi 

düzeylerinin yetersiz ve %12,83’ün oryantiring bilgisinin olmadığı görülmekle birlikte %52,56’nın 

antrenörlük belgesinin olmadığı, %51,28’inin sporcu lisansının daha olmadığı ve %42,31’inin de hakemlik 

belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Oryantiring ile ilgili yeterli bilgi birikimi olmayan bir il temsilcisinin 

oryantiring faaliyetleri yetersiz olacaktır. Bu durum il temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ilde 

oryantiringin zayıf alanları temasında (şekil 1) “il temsilcilerin yetersizliği” boyutunda da ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2’de 37 ilde (%47,44) aktif oryantiring branşı ile ilgilenen spor kulübünün olmadığı, 32 ilde (41,03) 

aktif oryantiring hakeminin olmadığı, 30 ilde (%47,44) oryantiring antrenörün olmadığı, 39 ilde (%50,00) 

Türkiye Oryantiring Şampiyonalarına katılan aktif sporcuların olmadığını, 22 ilde (%28,20) oryantiring 

haritasının olmadığı ve 33 ilde (%42,30) bölgesel 14 yaş altı yarışmalara katılım göstermedikleri 

görülmektedir. Bu durum il temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ilde oryantiringin zayıf alanları 

temasında (şekil 1) “il temsilciliğin zayıflığı”, “arazi ve harita eksikliği” ve “insan faktörünün olumsuzluğu 

boyutlarını ortaya çıkartmıştır.  

Tablo 3’de ortaokul ve lise düzeyinde okul sporları oryantiring il yarışmalarının 54 ilde (%69,23) 

düzenlendiği görülmektedir. Bu yarışlarda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kız ve erkek olmak üzere 

toplam 7082 lisanslı sporcu vardır (GSB, 2018). Sporcu öğrenci sayısının belli bir düzeye olduğu görülmekle 

birlikte 27 ilde oryantiring de okul sporlarında hiç yarışma yapılmamış olması da ayrıca dikkate alınması 

gereken bir durumdur. Bununla birlikte Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TUSF) verileri 

incelendiğinde son 5 yıl içerisinde yapılan Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonalarına her yıl için 28’i 

geçmemek üzere ortalama her yıl 44 üniversite katılmıştır (TUSF, 2018). Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 

kayıtlarına göre Türkiye’de 185 adet üniversite olduğundan katılımın yeterli olmadığı görülmektedir (YÖK, 

2018).  

İl temsilcilerinin aktif illerde oryantring sporunun güçlü gördükleri alanlar temasında etkin insan faktörü, 

etkin il temsilciliği, yetenekli il temsilcisi ve kaliteli yarışma ve organizasyon boyutları vardır. Bir ilde yeterli 

araç gereç, insan kaynakları (hakem, antrenör, haritacı) ve etkili bir il temsilcisi olduğunda, o ilde oryantiring 

sporu gelişmekte, etkili ve kaliteli organizasyonlar yapılmaktadır. Böylelikle başarılı sporcular yetişmekte 

ve Türk sporuna hizmet etmektedirler.     

İl temsilcilerinin yapmak istedikleri temasında nitelikli yarışmalar düzenleme, malzeme temini, finansal 

destek, eğitim ve kurs düzenleme ve ilde yaygınlaşma boyutları vardır. İlde yeterli kadar eğitim ve kurs 

düzenlendiğinde yetişmiş insan gücü (hakem, antrenör, haritacı, sporcu) oluşmaktadır. Yeterli finansal destek 

ile istenilen organizasyonlar ve faaliyetler yapılmakla birlikte yarışmalara sporcular daha kolay 

katılabilmektedirler. Federasyonun ve yerel kurumların desteği ile oryantiringin yaygınlaşması daha hızlı 

olmaktadır. 

Sonuç olarak oryantiring sporunun geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında il temsilcilerinin etkisi 

büyüktür. Haliyle il temsilcilerinin etkinliklerinin arttırılması, illerindeki dinamiklerin canlandırılması önem 

arz etmektedir. Bu sebeple il temsilcilerinin seçiminde oryantiring bilgi düzeyleri, oryantiring için 

ayırabilecekleri zaman ve ulaşılabilirlik durumları dikkate alınmalıdır. İl temsilcilerinin tüm faaliyetlerini 

kendi imkanları ile gerçekleştirebilecekleri bir yapıya ulaşmaları hedeflenmelidir. İllerin; kulüp, harita 

çizimi, malzeme, parkur planlama, hakem, antrenör vb. hususlarda kendi kendilerine yetebilecek seviye 

gelmesi illerdeki faaliyetleri daha etkili ve başarılı yapacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple illerde 

haritacı, hakem, antrenör gibi insan faktörünün yetiştirilmesi için gerekli eğitimler planlanmalıdır. Bu 

planlamalarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Üniversiteler, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlükleri ile 

koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmanın verimliliği ve etkinliği arttıracağı düşünülmektedir.  
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8 HAFTALIK JUDO ANTRENMANLARININ 13-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BAZI 

MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

    

Nurgül TEZCAN KARDAŞ 

Atakan ÇAĞLAYAN 

Enver Sedat KOLCU 

 

Öz 

Bu çalışmada 13-15 yaş grubunda uygulanan düzenli judo antrenmanlarının bazı motorik özellikler üzerine 

etkisinin belirlenmesi için yapılmıştır. Bu incelemede katılımcıları boy (m), vücut ağırlığı (kg), beden kitle 

indeksi (kilo/boy2), flamingo, y balance, şınav, mekik, bel esnekliği, otur uzan ve 20m koşu testi 

uygulanmıştır. Araştırmalar sonucunda veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) Windows 17.0 

programı ile kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, 

Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), 

vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) ve beden kütle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) 

olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcıların 

ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, mekik testi, otur 

uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Flamingo ve bel esnekliği 

testlerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmada judo antrenmanları 13-15 yaş grubu 

katılımcıların gelişimlerine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar faktörler: Antrenman, Judo, Kuvvet, Sürat, Denge 

 

GİRİŞ 

Uluslararası alanda büyük ilgi gören takım ve bireysel sporlar dünyada milyonlarca taraftarı ve uygulayıcısı 

bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde bu ilgi takım sporlarını ve bireysel sporları okullara ve 

kulüplere taşıyarak yaşamın bir parçası haline getirmiştir (Koç ve ark., 2010). Judo, rekabete dayalı bir spor 

branşı olup (Franchini ve ark., 2014), kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge, sürat, beceri, zamanlama ve tepki 

sürati gibi motorik özelliklerin tümünün bir arada bulanması gereken bir spor dalıdır (Yüksek,2004). 

Gallahue ve başkalarına göre “gelişim hamilelikten başlayan ve sadece ölümle bitecek olan bir süreçtir” 

(Gallahue ark.,2014).  Sağlıklı bir birey doğduğu andan itibaren bir kondisyonel özellikler potansiyeline 

sahiptir. Bunu yaşamını sürdürecek ve işlevsellik kazandıracak bir düzeye yükseltinceye kadar geliştirir. Bu 

gelişim, sadece belirli fiziksel yüklenme uyaranlarının oluşturulması veya bununla alakalı olarak, 

organizmanın gösterdiği uyum reaksiyonlarının ortaya çıkmasıyla sağlanabilir (Muratlı,2003). Gelişim 

zamanı içerisinde beden hareketlerinin kontrol edilmesi ve pratik olarak uygulanabilir hale gelmesi motor 

gelişim olarak açıklanır (Acun ve Erten.,1999). Bir temel motorik özelliğin gelişim sonucu ise yalnız düzenli 

bir antrenman süreci içerisinde doğal ve fonksiyonel uyum sürecinin gerçekleştirilmesinden sonra 

belirginleşir. Gelişim aşamasında testler ve güç kontrolleri ile saptanır. Tüm spor dallarında temel motorik 

özelliklerin geliştirilmesi yapılacak antrenmanların vazgeçilmez bir parçasıdır (Sevim,2007). 

Temel motorik özelliklerin içeriksel yapısını önem basamağına bakarak beş bölümde incelenmiştir 

(Sevim,1995). Bunların başta üç tanesi ana öteki ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir. Kuvvet, dayanıklılık, 

sürat, hareketlilik ve koordinasyondur (Sevim, 1995). 

Bu çalışmanın amacı ise judo sporcularında judo antrenmanlarının, sporcuların motorik özellikleri üzerine 

etkisini araştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmamız Düzce Gençlik Hizmetleri Spor kulübü judo takımı sporcuları üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya 

13-15 yaş aralığında 20 judo sporcusu dahil edilmiştir. Tüm sporcular çalışmaya katılmıştır ve gruplara 

ayrılmamıştır. Çalışmaya katılan 20 sporcuya ön ve son testler uygulanmıştır. Tüm sporcular 8 haftalık 

dönemde, haftada 3 gün olacak şekilde toplam 24 antrenman oturumuna katılmışlardır. Bu 8 haftalık 

uygulama döneminde çalışma grupları 8'er hafta süresince, belirlenen judo antrenman programını 

uygulamışlardır. Uygulama antrenmanın başlangıcında, ısınmadan sonra yaptırılmış ve 25-30 dakika 

arasında sürmüştür. Katılımcılar üzerine uygulanan testler 1 günde gerçekleştirilmiştir.  
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Araştırmada Uygulanan Ölçümler ve Antrenmanlar 

Beden Kütle İndeksi (BKİ)  

Araştırma grubunun beden kütle indeksleri (BKİ); vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları kullanılarak; Beden 

Kütle İndeksi (kg/m2 ) = Vücut Ağırlığı / (Boy Uzunluğu)2 formülüyle hesaplanmıştır (Zorba,2013). 

 

Flamingo Denge Testi 

Statik denge yeteneklerinin değerlendirilmesi amacıyla Flamingo Denge Testi kullanılmıştır. Test için 

Eurofit’in belirlediği standart ölçülerde yapılmış denge tahtası kullanılmıştır. Denge tahtası 4cm. 

kalınlığında, 3cm. eninde ve 30 cm. uzunluğunda iki tahta kirişin altına aralıklı ve dik olarak 2cm. 

genişliğinde ve 15cm. uzunluğunda iki tahta kiriş monte edilerek yapılmıştır. Çalışmaya katılanların denge 

tahtasında tek ayak üzerinde durabilme süresi test edilmiştir. Serbest kalan ayak aynı taraf elle tutularak diz 

bükülmüş ve serbest kalan el, testi yapan kişi tarafından desteklenmiştir. Kişi dengesini sağladığını hissettiği 

anda testi yapan kişinin elini bırakmış ve o anda kronometre çalıştırılmıştır. Tutulan ayağın bırakılması veya 

dengenin bozularak ayağın denge tahtasından ayrılması durumunda kronometre durdurulmuştur (Handbook, 

1988). 

 

Y Balance Testi 

Dinamik dengeyi ölçmek için Star Excursion Balance Test modifiye edilerek geliştirilen Y Balance Test 

kullanılmıştır  (Plisky ark.,2006).  

Resmi test öncesi her 3 yönde dominant denge ayağıyla deneme yapılmıştır.  Test ayakkabısız uygulanmıştır. 

Kişi plakanın merkezinde tek ayak üzerinde ve parmak uçları kırmızı çizgiyi geçmeyecek şekilde durmuş ve 

tek ayak üzerindeyken serbest ayak ile anterior, posteromedial ve posterolateral yönlere uzanmıştır. 

Dominant ayağıyla üzerinde dururken her yönde 3 erişim denemesi yapılmıştır. Test spesifik sırası (sağ 

anterior, sol anterior, sağ posteromedial, sol posteromedial, sağ posterolateral, sol posterolateral) izlenmiştir. 

Kişi parmakları kırmızı çizginin arkasında platformda dikilmiş ve test edilen taraf hedef bölgesindeki 

indikatörü itmiştir. Ulaşılan maksimal erişim mesafesi erişim indikatörünün kenarındaki şerit ölçümü 

okunarak ölçülmüştür. Her yön için ulaşılan en başarılı sonuç analiz için kullanılmıştır. Her yönden en büyük 

veriler toplanarak komposit ulaşım mesafesi oluşturulmuş ve test genel performans analizinde kullanılmıştır. 

Aşağıdaki durumlarda ölçüm tekrarlanmıştır:  

1.Platform üzeri duruş bozulur ve diğer ayak yere değerse ya da platformdan düşerse  

2.Hedef alandaki ulaşım indikatörü ile ulaşım ayağının teması sağlanamazsa (ör. ulaşım göstergesini 

tekmelerse)  

3.Ulaşım göstergesini duruş desteği olarak kullanırsa (ör ayağını indikatörün üstüne koyarsa)   

4.Ulaşım ayağını başlangıç noktasına kontrollü olarak döndüremezse. Ulaşım ayağı için başlangıç pozisyonu 

duruş platformu ile duruş ayağının karşısındaki boru arasındaki alandır (Plisky, 2006). 

Puan Analizi: Bacak uzunluğu ile total erişim mesafesi karşılaştırması ise şöyle yapılır: üç erişim yönü 

toplanır, bacak uzunluğunun (cm) üçle çarpımına bölünür ve 100 ile çarpılmıştır (Plisky, 2006). 

Bacak uzunluğu: Kişi kalçasını platformda kaldırdığında araştırmacı pasif olarak pelvisi eşitlemek için 

bacakları düzleştirir. Kişinin sağ bacak uzunluğu anterior superior iliak en alt ucundan medial malleolun en 

uzak kısmına kadar ölçülmüştür (Plisky, 2006). 

Otur-Uzan Esneklik Testi 

Bel, bacak (Hamstring kas grubu) ve kalça bölgesinin fonksiyonel olarak ölçüldüğü bir testtir. 

Testtin Uygulanışı: Yere oturun ayaklarınızı kutuya yaslayın daha sonra ellerinizle kutunun üstündeki metrik 

cetvelin 0 ucundaki çubuğu ileri doğru uzanabildiğiniz kadar yavaşça itmeleri, dizleri bükülmeden, ulaşılan 

noktada 2 saniye beklemeleri istenmiştir. Testi kısa bir gevşeme evresinden sonra tekrar uygulanmış ve en 

iyi ölçüm sonucu cm cinsinden kaydedilmiştir (Handbook, 1988). 

Gövde Geriye Ekstansiyon 

Sporcu yere yüzüstü yatar. Ellerini başının arkasında birleştirir ve bel bölgesinden yukarıya doğru 

kalkabildiği kadar kalkar. Burun ucundan yere olan mesafe ölçülmüş olup 3 deneme yapıldıktan sonra en iyi 

sonuç cm cinsinden kaydedilmiştir. Sporcunun yardım alarak ayaklaranın yerden kalkmasına izin 

verilmemiştir (Hubley,1991). 

Mekik Testi 

Sırt üstü yatarak, ellerini ensede birleştirip, dizlerini karnına doğru hafifçe çeker pozisyonda (dizler 90 derece 

durumda), tabanlarını tamamen minderde olacak şekilde yerleştirmesi istenmiştir. Yukarıya doğru kalkarken, 

dirsekleri öne doğru gelmeli ve hareketin sonunda dizlerine dokunmalı. Tüm hareket boyunca ellerini ensede 
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birleşmiş olmasına dikkat edin. Tekrar hareketin başlangıcına dönüş omuzların mindere değmesine müsaade 

edecek kadar uzun olmalıdır. “Hazır… Başla” dendiği zaman, 30 saniyelik süre içerisinde bu hareketi 

mümkün olan çok sayıda tekrarlamaya çalışılmış ve bu hareketi “Dur” deyinceye kadar devam ettirilmiş olup 

yalnızca bir kez yapılmıştır (Zorba,2013). 

Şınav Testi 

Testi Sporcu yerde bulunan cimnastik minderi üzerinde, kollar omuz genişliğinde açık, dirsekler gergin, 

dizler yere temas etmeyecek ve bel bölgesi de aşağı sarkmayacak biçimde başlangıç pozisyonu almışlardır. 

Başla komutu ile birlikte sporcu gövdesini 90 derece zemine yaklaştırılmış ve tekrar başlangıç pozisyonuna 

dönmüşlerdir. Bu şekilde test 30 saniye boyunca devam ettirildi ve test süresinin bitiminde sporcunun elde 

ettiği değer test skoru olarak kaydedilmiştir (Zorba,2013). 

20 Metre Sürat 

Sürat koşusu testi için 20 m uzunlukta uygun düz bir alan belirlenmiştir. Denek başlangıç çizgisinde ayakta 

çıkış pozisyonunda durdurulmuş ve başlangıç çizgisinde duran test yöneticisinin “Hazır? Çık!” komutuyla 

birlikte mümkün olan en yüksek hızda bitiş noktasını geçene kadar düz bir hat üzerinde koşturulmuştur. Bitiş 

çizgisindeki diğer test yöneticisi başlangıç ve bitiş noktası arasındaki koşu süresini Casıo marka el 

kronometresi ile saniye ve salise cinsinden kaydetmiştir. Deneklere 2 dakikalık dinlenme verilerek 2 tekrar 

yaptırılmış ve iyi olan derece sonuç olarak alınmıştır (Zorba,2013). 

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 17.0 programı 

kullanılarak analiz edildi. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 

Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Betimleyici istatistiği 

Parametreler N Test Min. Maks. Ort. Std. Sap. P 

Boy 

(m) 20 
Ön 

Son 

1.33 

1.33 

1.65 

1.65 

1.4970 

1.4932 

0.07740 

0.07775 
.785 

Vücut Ağırlığı 

(kg) 20 
Ön 

Son 

31.00 

33.00 

85.00 

88.00 

45.0700 

45.7500 

12.68559 

12.94065 
.130 

BedenKitle 

İndeksi 

(kilo/boy2) 
20 

Ön 

Son 

15.40 

16.20 

33.20 

33.90 

19.9050 

19.9050 

4.24952 

4.10654 
.086 

N = Katılımcı Sayısı, Min.= En Küçük Değer, Maks.= En Büyük Değer, Ort. = Ortalama, Std. Sap. = 

Standart Sapma, P = Farklılık 

Katılımcıların boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) 

ve beden kitle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 2. Katılımcıların Ön ve Son Test Karşılaştırma istatistiği 
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Parametreler N Test Min. 
        

Maks. 
Ort. Std. Sap. P 

Flamingo 20 

Ön 

Son 

1.00 

0.00 

15.00 

14.00 

       

8.4500 

       

6.3000 

4.72925 

4.93217 
.012** 

    Y bal. skor 

sağ 
20 

Ön 

Son 

79.27 

87.80 

       

128.86 

       

139.84 

     

96.1468 

   

107.0731 

12.99962 

12.63946 
.000* 

    Y bal. skor 

sol 
20 

Ön 

Son 

71.54 

84.15 

       

112.16 

       

119.22 

     

94.9300 

   

105.5054 

10.70846 

9.73875 
.000* 

Şınav 20 

Ön 

Son 

1.00 

4.00 

40.00 

45.00 

     

17.2500 

     

21.9500 

9.95186 

9.85941 
.001* 

Mekik 20 

Ön 

Son 

17.00 

22.00 

33.00 

38.00 

     

25.4500 

     

30.6500 

4.26090 

4.47537 
.000* 

      Bel 

Esnekliği 
20 

Ön 

Son 

33.00 

32.00 

63.00 

65.00 

     

47.1000 

     

48.4500 

8.22640 

8.99985 
.018** 

Otur Uzan 20 

Ön 

Son 

0.00 

2.00 

16.00 

17.00 

       

6.7500 

       

8.4500 

4.49415 

4.33438 
.000* 

20m Sprint 20 

Ön 

Son 

3.67 

3.62 

4.65 

4.62 

       

4.1080 

      4.0660 

0.29707 

0.30524 .002* 

N = Katılımcı Sayısı, Min.= En Küçük Değer, Maks.= En Büyük Değer, Ort. = Ortalama, Std. Sap. = 

Standart Sapma, P = Farklılık, * = p<0,01, ** = p<0,05 

 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel 

esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  

Çalışmamızda judo antrenmanlarının bazı parametrelere etkisini incelendiğinde parametrelerde anlamlı 

farklılık ortaya koymuştur. 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Flamingo ve bel 

esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

Cerit ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışmada, birden fazla ilköğretim okulunda okuyan 9-12 yaş 

arasındaki fiziksel gelişimleri için uygulanan halk oyunlarının bazı parametrelerde incelenmiştir. 

Katılımcıları 8 hafta boyunca haftanın 3 günü 90’ar dakika halk oyunları çalışması uygulanmıştır. Sonuç 

olarak, kız katılımcılar grubu esneklik ve kilo ölçümleri ile erkek katılımcılar grubu esneklik, vücut yağ 

yüzdesi değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur. 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel 
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esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cerit ve Arkadaşlarının yaptıkları çalışmayla 

paralellik göstermektedir. Uygulanan antrenmanlar ve aktiviteler parametrelerde olumlu sonuçlar 

vermektedir. 

Çakıroğlu ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada, 12 hafta süresince uygulanan judo teknik ve 

oyunlarının 8-10 yaş grubu erkek çocuklarda ölçülen tüm eurofit test parametrelerinde olumlu etkilerinin 

olduğu gözlenmiştir. Judoya yeni başlayan bu yaş grubundaki çocuklara yönelik uygulanan judo teknik 

antrenman ve oyunlarının çocukların fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu gözlemlemişlerdir. 

Çalışmamız da yapılan judo antrenmanlarının Çakıroğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmayı destekler 

niteliktedir. Yapılan testler doğrultusunda katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, 

y balance sol bacak skoru, şınav testi, mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Judo 

sporunun çocukların gelişiminde pozitif etki etmektedir. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; sportif katılımların etkileri ile bireylerde psikolojik gelişmeler 

gözlemlenmiştir. Bu gelişimlerin gözlemlendiği en iyi sporlardan biride judo sporu olduğu araştırmacılar 

tarafından belirtilmektedir (Yiannakis 1976). 

Sharp ve Koutedakis yapmış olduğu çalışmada üst düzey jimnastik, judocu ve kürek sporcularının anerobik 

güç ve kapasitesinin ve vücut yağ oranlarının ölçülerek karşılaştırılması sonucunda kürek sporcularının yağ 

oranlarının judo ve cimnastik sporcularından daha yüksek olduğunun belirlendiğini belirtmişlerdir (Sharp 

and Koutedakis 1987). 

Savucu‘ya (2001) göre Pliyometrik antrenmanlar sonucunda sürat ve durarak uzun atlama değerlerinde artış 

olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle patlayıcı kuvvetin geliştirilmesine hedeflenen judo eğitsel oyunları 

deney grubu judokularına oynatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda son-test değerleri 

incelendiğinde sürat ve durarak uzun atlama parametrelerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Psikotik çocuklarda kompleks motor becerileri konulu bu makale, psikotik çocuklarda ve ergenlerde davranış 

değişiklikleri sırasında yer alan eş zamanlı karmaşık mekanizmaların tanımlamaya çalışılmıştır. Judo‘nun 

spor pratiği içinde, bu durumda motor becerilerin öğrenimi sorgulanmıştır. Karmaşık motor beceriler, 

amaçlanan fiziksel aktivitelerin psikozlarla eşyapılı olmasıyla, psikotik konularla elde edilebilinir. 

Gelişmenin farklı aşamaları farklı düzeylerdeki yapılar toplumsal boşluk olarak dikkat çekilmektedir. Sorgu 

gelişimsel açıdan psişik mekanizmaları ve motor davranış arasındaki bağlantı süreçlerini judo sporundaki 

kompleks hareketlerle ilişkilendirilmiştir. Eğitim mekanizması olarak kullanılabileceği belirtilmiştir 

(Therme 1992).  

12–14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi konulu 

çalışmada 16 hafta süre ile uygulanan egzersiz programı sonucunda boy, anaerobik dayanıklılık ve mekik 

şınav denge 30m değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.01). Vücut ağırlığı ve 

aerobik 99 güç değerlerinde istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunduğunu 

belirtmişlerdir (İri ve ark., 2009) 

May ve ark. (2001) yaptığı çalışmaya bakıldığında epilepsi ve kombine bozukluklarda yetişkin, genç ve 

ergenlerde fiziksel koordinasyon ve bedensel bozukluklar üzerinde judo antrenmanlarının etkisinin 

incelendiği bu çalışmada; psikomotor fonksiyonlar ve vücut sallanması, fiziksel koordinasyonda judo 

eğitiminin etkileri kontrol edilmiştir. Denge ve koordinasyonda gelişmeler hedeflenmiştir. Çalışmada yaşları 

13–25 yaş arası 12 tanesi epilepsi, 14 kişilik çoklu rahatsızlığı olan judo grup oluşturulmuş. Yaş ortalaması 

16,9 ile 25,9 olan 9‘u epilepsi hastası olan 19 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Judo grubu haftada 1 kez 

düzenli olarak uyarlanmış bir judo eğitimi aldı, kontrol grubu hiç judo eğitimi almadı. Fiziksel koordinasyon 

testi, reaksiyon testlerine göre motor performans testleriyle motor fonksiyonları değerlendirildi. Katılımcılar 

6 ve 12 aydan sonra judo eğitiminin başlaması için önceden araştırıldı. Çok değişkenli varyans analiz 

sonuçları kontrol grubunun aksine judo grubu reaksiyon süresinde ve motor fonksiyonlarda judo eğitiminin 

belirgin olmayan etkiler gözlemlendi, vücut sallanmasında ve fiziksel dengede gelişme görüldüğü 

belirtmişlerdir (May ve ark., 2001).  

Kriegel (1998) çocuklukta bronşiyal astımın ayakta rehabilitasyonunda judo eğitiminin 6 yaşındakilere 

etkileri ve sonuçlarını incelemiştir. Birkaç yıllık judo eğitimi sonrası metodolojik tesisler ve bir kaç öğretici 

spor müsabakaların önemsenmesiyle bu sorunlar cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Judoyla eğitimin bir kaç 

yılı göstermiştir ki, ayakta rehabilitasyon düzenlemeleri, bronşiyal astımlı okul çocuklarında gereksinimdir. 

Bütünsel eğitim yaklaşımı, aralıklı ve gerilim profili ışığında, Judo hastalıkların uzun süreli rehabilite 

edilmesinde, büyüme ve karakteristik kişilik değerlerine katkıları olması dolasıyla sosyal toplumda 

entegrasyonu kolaylaştırmak için biçilmiş kaftandır demiştir (Kriegel 1998).  
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Çalışmamızda katılımcıların betimlemek için yapılan ölçümler, boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), 

vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) ve beden kitle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) 

olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Çalışmamızda katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, 

şınav testi, mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). 

Flamingo ve bel esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır (p<0,05).  

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında judo antrenmanlarının fiziki gelişimi olumlu bir şekilde geliştirdiği bazı 

hastalıklara iyi geldiği literatür içinde vurgulanmıştır. Çalışmamız bu çalışmalarla paralellik göstererek 

destekler nitelikte sonuç vermiştir. 
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ANTRENMAN PROGRAMI: 

TABLE CCLXVI.  1

.HAFTA   

TABLE CCLXVII.  1. 

Antrenman 

(20.11.2017) 

TABLE CCLXVIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCLXIX.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) 

TABLE CCLXX.  5x3 

Dakika Gake (Atış) Özel 

Tekniklerde 

TABLE CCLXXI.  5 

Dakika Dinlenme 

TABLE CCLXXII.  6x5 Dk 

Sahii (Maç) Ara 

Dinlenmeler 2 Dk 

TABLE CCLXXIII.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCLXXIV.  2. Antrenman 

(22.11.2017) 

TABLE CCLXXV.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCLXXVI.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından  

Çevirerek Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXVII.  -Bank 

Pozisyonundan Udesihingi- Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXVIII.  -Bacak 

Arasından Çapraz Kumikata İle 

Çevirerek Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXIX.  -Bank 

Pozisyonundan Okuri Eri Jime 

(Boğuş Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi 

Komi 

TABLE CCLXXX.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXXI.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCLXXXII.  3. Antrenman 

(24.11.2017) 

TABLE CCLXXXIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCLXXXIV.  6 

Dakika Durarak 3 Lü Uchi 

Komi  Kişiye Özel Tekniklerle 

TABLE CCLXXXV.  6 Dakika 

Yürüyerek Uchi Komi 

Sonunda 1 Gake (Atış)  Kişiye 

Özel Tekniklerle 

TABLE CCLXXXVI.  6 

Dakika Bank Pozisyonundan 

Yandan Takla Attırarak 

Sankuku Karşılıklı 5 Uchi 

Komi6 Dakika Bacak 

Arasından Udesihingi Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı Yana 

Açarak Defans Yapacak, 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXXVII.  3x1 

Dakika Kumi Kata (Tutuş 

Çalışması) 

TABLE CCLXXXVIII.  2x6 

Dakika Newaza (Yer 

Çalışması) Randori 

TABLE CCLXXXIX.  2x6 

Dakika Tachiwaza (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CCXC.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerle 5 Patlayacı 

Gake (Atış) Her5 Dakika 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CCXCI.  4x Halat 

TABLE CCXCII.  10 Dakika 

Stretching 
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TABLE CCXCIII.  2

. 

TABLE CCXCIV.  H 

TABLE CCXCV.  A 

TABLE CCXCVI.  F 

TABLE CCXCVII.  T 

TABLE CCXCVIII.  A 

TABLE CCXCIX.  1. 

Antrenman 

(27.11.2017) 
TABLE CCC.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCI.  -

Haraigoshi+ Tanaotoshi 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCII.  -

Haraigoshiden Harai 

Maki Komi Veya 

Sotomaki Komi 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCIII.  -

Osotogariye Karşı 

Osotogari 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCIV.  -

Seonageye Karşı 

Topuktan Çevirme 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCV.  -Çift Kol 

Sode Önden 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCVI.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCCVII.  2.Antrenman 

(29.11.2017) 

TABLE CCCVIII.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCCIX.  6 Dakika Yandan 

Sankuku (Tutuş Tekniği) 

TABLE CCCX.  6 Dakika Tek Bacak 

Kilitliyken Ude Sihingi Juji 

Gatame (Boğuş Tekniği) Geçiş 

TABLE CCCXI.  6 Dakika Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından 

Çevirip Mune Gatameye (Tutuş 

Tekniği) Geçiş 

TABLE CCCXII.  2x5 Dakika 

Yakusekugiyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Kouchigari+Seonage, 

Moreteseonage 

TABLE CCCXIII.  2x5 Dakika 

Yakusekugiyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Ouchi Gariden 

Osotogari Kombinesi 

TABLE CCCXIV.  2x6 Dakika 

Newaza Randori (Yer Çalışması) 

TABLE CCCXV.  2x6 Dakika 

Tachiwaza Randori (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CCCXVI.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patlayıcı 5 Gake 

(Atış) Her 5 Dakika Da Teknik 

Değiştirilecek 

TABLE CCCXVII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXVIII.  3.Antrenman 

(01.12.2017) 

TABLE CCCXIX.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCXX.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek 

Teknik Çalışması) 

TABLE CCCXXI.  5x3 Dakika 

Gake (Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CCCXXII.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CCCXXIII.  6x5 Shaii 

(Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CCCXXIV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXXV.   

TABLE CCCXXVI.  3

. 

TABLE CCCXXVII.  H 

TABLE CCCXXVIII.  A 

TABLE CCCXXIX.  F 

TABLE CCCXXX.  T 

TABLE CCCXXXI.  A 

TABLE CCCXXXII.  1.Antre

nman (04.12.2017) 

TABLE CCCXXXIII.  1

5 Dakika Isınma 

TABLE CCCXXXIV.  -

Halat 

TABLE CCCXXXV.  -

Mekik Koşusu 

TABLE CCCXXXVI.  -

Triseps Lastik İle 

TABLE CCCXXXVII.  -

İp Atlama 

TABLE CCCXXXVIII.  -

Lastik İle Taisabaki 

(Vücut Dönüşü) Sağ Ve 

Sol 

TABLE CCCXXXIX.  -

Çakı Mekik 

TABLE CCCXL.  -Topla 

Ters Mekik 

TABLE CCCXLI.  -

Sıçrama (Dizleri 

Karnına Çekerek) 

TABLE CCCXLV.  2.Antrenman 

(06.12.2017) 

TABLE CCCXLVI.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCCXLVII.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından 

Çevirerek Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 Uchi Komi 

TABLE CCCXLVIII.  -Bank 

Pozisyonundan Udesihingi- Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CCCXLIX.  -Bacak Arasından 

Çapraz Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCL.  -Bank Pozisyonundan 

Okuri Eri Jime (Boğuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCLI.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCLII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLIII.   

TABLE CCCLIV.  3.Antrenman 

(08.12.2017) 

TABLE CCCLV.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCLVI.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CCCLVII.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CCCLVIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLIX.   
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TABLE CCCXLII.  -Gake 

(Atış) 

TABLE CCCXLIII.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCCXLIV.   

TABLE CCCLX.  4

. 

TABLE CCCLXI.  H 

TABLE CCCLXII.  A 

TABLE CCCLXIII.  F 

TABLE CCCLXIV.  T 

TABLE CCCLXV.  A 

TABLE CCCLXVI.   

TABLE CCCLXVII.   

TABLE CCCLXVIII.  1

.Antrenman 

(11.12.2017) 

TABLE CCCLXIX.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCCLXX.  10 

Dakika Özel 

Tekniklerde Durarak 8 

Uchikomi 

TABLE CCCLXXI.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE CCCLXXII.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE CCCLXXIII.  2

x5 Newaza Randori (Yer 

Çalışmaları) 

TABLE CCCLXXIV.  2

x5 Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE CCCLXXV.  15 

Dakika Kişiye Özel 

Tekniklerde Patlayıcı 

Gake (Atış)4x Halat 

TABLE CCCLXXVI.  1

0 Dakika Stretching 

TABLE CCCLXXVII.  2.Anten

man (13.12.2017) 

TABLE CCCLXXVIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCLXXIX.  5 Dakika 

Yürüyerek Özel Tekniklerde Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake (Atış) 

TABLE CCCLXXX.  3x5 Dakika 

Yakusekugıyeku O Goshi+ Tana 

Otoshi Tori( Teknik Yapan Kişi) 

Çalışıyor 

TABLE CCCLXXXI.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku Koshi 

Guruma Ya Karşı Yoko Guruma 

TABLE CCCLXXXII.  2x5 

Dakika Newaza Randori (Yer 

Çalışması) 

TABLE CCCLXXXIII.  2x5 

Dakika Tachiwaza Randori 

(Ayakta Yapılan Çalışma) 

TABLE CCCLXXXIV.  10 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerde Patyalıcı 

Gake (Atış) Osotogariye Karşı 

Osotogari Üst Kumikatayı Almaya 

Çalışana Karşı Sode 

TABLE CCCLXXXV.  3 X Halat 

TABLE CCCLXXXVI.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLXXXVII.  3.Antr

enman (15.12.2017) 

TABLE CCCLXXXVIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCCLXXXIX.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik Çalışması) 

TABLE CCCXC.  5x3 Dakika 

Gake (Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CCCXCI.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CCCXCII.  6x5 Dakika 

Sahii (Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CCCXCIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXCIV.   

TABLE CCCXCV.  5

. 

TABLE CCCXCVI.  H 

TABLE CCCXCVII.  A 

TABLE CCCXCVIII.  F 

TABLE CCCXCIX.  T 

TABLE CD.  A 

TABLE CDI.   

TABLE CDII.  1.Antrenm

an (18.12.2017) 

TABLE CDIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDIV.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk 

Altından Çevirerek 

Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDV.  -Bank 

Pozisyonundan 

Udesihingi- Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDX.  2.Antrenman 

(20.12.2017) 

TABLE CDXI.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDXII. -Haraigoshi+ 

Tanaotoshi Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXIII.  -Haraigoshiden 

Harai Maki Komi Veya Sotomaki 

Komi Yakusekugıyeku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDXIV.  -Osotogariye 

Karşı Osotogari Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXV.  -Seonageye Karşı 

Topuktan Çevirme 

TABLE CDXVIII.  3.Antrenman 

(22.12.2017) 

TABLE CDXIX.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDXX.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CDXXI.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CDXXII.  10 Dakika 

Stretching 
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TABLE CDVI.  -Bacak 

Arasından Çapraz 

Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDVII. -Bank 

Pozisyonundan Okuri 

Eri Jime (Boğuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDVIII.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku 

(Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDIX.  10 Dakika 

Stretching 

Yakusekugıyeku Karşılıklı 5 Uchi 

Komi 

TABLE CDXVI.  -Çift Kol Sode 

Önden Yakusekugıyeku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDXVII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDXXIII.  6

. 

TABLE CDXXIV.  H 

TABLE CDXXV.  A 

TABLE CDXXVI.  F 

TABLE CDXXVII.  T 

TABLE CDXXVIII.  A 

TABLE CDXXIX.   

TABLE CDXXX.  1.Antre

nman (25.12.2017) 

TABLE CDXXXI.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CDXXXII.  6 

Dakika Durarak 3 Lü 

Uchi Komi  Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDXXXIII.  6 

Dakika Yürüyerek Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake 

(Atış)  Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDXXXIV.  6 

Dakika Bank 

Pozisyonundan Yandan 

Takla Attırarak Sankuku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXXXV.  6 

Dakika Bacak Arasından 

Udesihingi Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı 

Yana Açarak Defans 

Yapacak, Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDXXXVI.  3x1 

Dakika Kumi Kata 

(Tutuş Çalışması) 

TABLE CDXXXVII.  2

x6 Dakika Newaza (Yer 

Çalışması) Randori 

TABLE CDXXXVIII.  2

x6 Dakika Tachiwaza 

(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE CDXXXIX.  15 

Dakika Kişiye Özel 

TABLE CDXLII.  2. Antrenman 

(27.12.2017) 

TABLE CDXLIII.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDXLIV.  10 Dakika Özel 

Tekniklerde Durarak 8 Uchikomi 

TABLE CDXLV.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE CDXLVI.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE CDXLVII.  2x5 Newaza 

Randori (Yer Çalışmaları) 

TABLE CDXLVIII.  2x5 Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan Çalışma) 

TABLE CDXLIX.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patlayıcı Gake 

(Atış) 

TABLE CDL.  4x Halat 

TABLE CDLI.  10 Dakika Stretching 

TABLE CDLII.  3.Antrenman 

(29.12.2017) 

TABLE CDLIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDLIV.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek 

Teknik Çalışması) 

TABLE CDLV.  5x3 Dakika Gake 

(Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CDLVI.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CDLVII.  6x5 Dakika 

Sahii (Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CDLVIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDLIX.   
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Tekniklerle 5 Patlayacı 

Gake (Atış) Her5 Dk 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CDXL.  4x Halat 

TABLE CDXLI.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CDLX.   

TABLE CDLXI.  7

. 

TABLE CDLXII.  H 

TABLE CDLXIII.  A 

TABLE CDLXIV.  F 

TABLE CDLXV.  T 

TABLE CDLXVI.  A 

TABLE CDLXVII.   

TABLE CDLXVIII.   

TABLE CDLXIX.   

TABLE CDLXX.   

TABLE CDLXXI.  1.Antre

nman (01.01.2018) 

TABLE CDLXXII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CDLXXIII.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk 

Altından  Çevirerek 

Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXIV.  -Bank 

Pozisyonundan 

Udesihingi- Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXV.  -Bacak 

Arasından Çapraz 

Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXVI.  -Bank 

Pozisyonundan Okuri 

Eri Jime (Boğuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXVII.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku 

(Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXVIII.  1

0 Dakika Stretching 

TABLE CDLXXIX.  2. Antrenman 

(03.12.2018) 

TABLE CDLXXX.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDLXXXI.  6 Dakika Durarak 

3 Lü Uchi Komi Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDLXXXII.  6 Dakika 

Yürüyerek Uchi Komi Sonunda 1 

Gake (Atış) Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDLXXXIII.  6 Dakika 

Bank Pozisyonundan Yandan 

Takla Attırarak Sankuku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXXIV.  6 Dakika 

Bacak Arasından Udesihingi Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı Yana 

Açarak Defans Yapacak, Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXXV.  3x1 

Dakika Kumi Kata (Tutuş 

Çalışması) 

TABLE CDLXXXVI.  2x6 

Dakika Newaza (Yer Çalışması) 

Randori 

TABLE CDLXXXVII.  2x6 

Dakika Tachiwaza (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CDLXXXVIII.  15 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerle 5 

Patlayacı Gake (Atış) Her5 Dakika 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CDLXXXIX.  4x Halat 

TABLE CDXC. 10 Dakika Stretching 

TABLE CDXCI.  3.Antrenman 

(05.12.2018) 

TABLE CDXCII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDXCIII.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CDXCIV.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CDXCV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDXCVI.   
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TABLE CDXCVII.  8

. 

TABLE CDXCVIII.  H 

TABLE CDXCIX.  A 

TABLE D.  F 

TABLE DI.  T 

TABLE DII.  A 

TABLE DIII.   

TABLE DIV.  1.Antrenm

an (08.01.2018) 

TABLE DV.  15 Dk 

Isınma 

TABLE DVI.  10 Dk Özel 

Tekniklerde Durarak 8 

Uchikomi 

TABLE DVII.  2x5 Dk 

Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE DVIII.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE DIX.  2x5 Newaza 

Randori (Yer 

Çalışmaları) 

TABLE DX.  2x5 

Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE DXI.  15 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerde 

Patlayıcı Gake (Atış) 

TABLE DXII.  4x Halat 

TABLE DXIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE DXIV.   

TABLE DXV.              2.Antrenman 

(10.01.2018) 

TABLE DXVI.  15 Dakika Isınma 

TABLE DXVII.  5 Dakika 

Yürüyerek Özel Tekniklerde Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake (Atış) 

TABLE DXVIII.  3x5 Dakika 

Yakusekugıyeku O Goshi+ Tana 

Otoshi Tori( Teknik Yapan Kişi) 

Çalışıyor 

TABLE DXIX.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku Koshi Guruma 

Ya Karşı Yoko Guruma 

TABLE DXX.  2x5 Dakika Newaza 

Randori (Yer Çalışması) 

TABLE DXXI.  2x5 Dakika 

Tachiwaza Randori (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE DXXII.  10 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patyalıcı Gake 

(Atış) Osotogariye Karşı 

Osotogari Üst Kumikatayı Almaya 

Çalışana Karşı Sode 

TABLE DXXIII.  3 X Halat 

TABLE DXXIV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE DXXV.   

TABLE DXXVI.   

TABLE DXXVII.  3.Antrenman 
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MÜSABAKA DÖNEMİ VOLEYBOLCULARDA OMUZ ESNEKLİĞİNİN SERVİS 

İSABET ORANINA ETKİSİ 

 

Nurgül TEZCAN KARDAŞ 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı gonyometre yardımı ile omuz esnekliği ölçülen erkek ve bayan voleybol takımı 

oyuncularının, yapılmış olan esneklik antrenmanları sonrasında servis isabet oranının gelişmesine etkisinin 

olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya düzenli olarak voleybol antrenmanı yapan 5-15 yıl arası 

antrenman geçmişine sahip 20 voleybol sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada ön-son test modeli 

uygulanmıştır. Ön testte tabii tutulan 20 sporcunun omuz esnekliği gonyometre ile ölçülerek değerler alınmış 

ve servis attırılarak servis isabet oranlarına puanlar verilmiştir. Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 gün 15 

dakika çalışma grubunu oluşturan 10 sporcuya omuz esnetme hareketleri yaptırılmış diğer 10 sporcuya 

uygulanmamıştır. 8 hafta sonra son test yapılmış ve gonyometre ile omuz esnekliği tekrardan ölçülerek 

değerler alınmış ve tekrar servis attırılarak servis isabet oranları puanlanmıştır. Yapılan araştırmada elde 

edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir.  Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi yapılmış ve normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. 

Çalışma ve kontrol gruplarının antrenman öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde Wilcoxon testi testi 

uygulanmıştır. İstatistik önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). Yapılan araştırma sonucunda 

omuz esnekliği uygulamaları ile desteklenen voleybol antrenmanlarının daha etkili ve verimli sonuçlara 

ulaşmada katkı sağlayacağı, takımların antrenman programlarına esneklik antrenmalarını eklemelerinin 

yararlı olacağı, düzenli ve sistemli olarak yapıldığı takdirde çalışmalar servis isabeti, sıçrama ve blok 

uygulamada etkili olacağı söylenebilir. Ayrıca esneklik antrenmaları ile sporcu sakatlıkları önlenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gonyometre, Esneklik, Servis İsabet Oranı, Antrenman, Voleybol 

 

GİRİŞ 

Eski çağlardan günümüze insanların farkında olmadan içinde yaşadığı spor, bireylerin bedensel veya 

psikolojik gelişmelerine ve koordinasyonunun gelişmesine yardım eden ilimdir. Sporun, fizyolojik, 

toplumsal, eğitim, serbest zamanları değerlendirme, ekonomi, kültür ve yarışma boyutları ele alınarak çok 

faklı tanımları yapılabilir (Açıkada ve Ergen, 1990). 

Takım, ortak bir amaca ulaşmak için ortak sorumluluk sahibi kişilerin koordine edilmiş çabalar sayesinde 

pozitif bir hava oluşturan, bireysel girdilerin toplamından daha fazla bir performans düzeyi sergileyen bir 

topluluktur. Başarı ise, basit haliyle “istenilen bir neticeyi elde etmektir”. Başarı güdüsü zorlukları yenme, 

gelişme ve ilerleme arzusudur (Soyer, 2010). 

Takım sporlarında, özellikle profesyonel Voleybol takımları ele alındığında transfer denen olgu 

voleybolcuların farklı kulüplerde yer almalarını belirleyen bir kalite elde etmektedir. Bu takımın nasıl 

kıstaslar içinde birleştiği ile açıklanabilir. Takım sporlarında, türlü insan davranışı ve pozisyonlarıyla çok 

tecrübeli olan, hareketlerin tekrarını sürekli olarak görmüş sporcu, davranış veya hareketleri bilinçaltına 

yerleştirmiş bunları analiz edip organize etmekte, büyük zaman kazanmakta ve spesifik hareketleri direk 

anlayabilmektedir. Örneğin Voleybolda güçlü smaçını veya yön değiştirme halini hemen algılayabilmektedir 

(Özbaydar, 1983). 

Voleybol; file ile ikiye ayrılmış sahada 6 oyuncudan oluşan iki ekip ile oynanan bir spor branşıdır. Oyun 

alanının ölçüsü 18x9 m, file yüksekliği erkeklerde 2,43 m, kadınlarda 2,24 m dir . Voleybolun amacı; her iki 

ekip içinde topu karşı sahaya göndermek ve topun kendi sahasında yere değmesini engellemektir. Voleybol 

maçları, en fazla 5 set oynanır. Seti, 25 sayı üzerinden en az iki fark yapan takım kazanır. Sayıların 24–24 

eşitlik durumunda, iki sayı farkı yakalayana kadar (26–24, 27–25) set devam eder. Maçı 3 seti kazanan takım 

kazanır. Setlerin 2–2 eşitliği durumunda, 15 sayı üzerinden son 1 set oynanır (TVF, 2009). 

Esneklik, spor literatüründe aynı anlama gelen değişik kavramlarla ifade edilmektedir. İngilizce kökenli 

flexibility kelimesi ile dilimize fleksibilite şeklinde uyarlanmıştır. Esneklik, fiziki uyumun eklemlerin normal 

açıklığı çerçevesinde, işlevlerini yerine getirebilmek için gerekli komponenti şeklinde tanımlanmıştır 

(Karacabey, 2007). 

Omuz esnekliği, takım sporlarında özellikle voleybol, basketbol ve hentbol gibi yani kısacası omuz ve kol 

kaslarının aynı anda çok sayıda kas sisteminin kullanıldığı branşlarda, performansın ve hedef odaklı yarışma 
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sonucuna önemi oldukça büyüktür. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada esneklik temel motorik özelliğinin 

servis isabeti ve müsabaka öncesi dönemde müsabık sporcuların bu özelliklerinin tespiti amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM  
Voleybolda müsabaka döneminde esneklik antrenmanının servis isabet oranına etkisinin olup olmadığını 

ortaya çıkarmaya  çalışan araştırma kapsamında katılımcılar erkek ve bayan voleybolculardır. Sporcuların 

antrenman sonucunda servis isabetinin artması omuz esnekliğinin önemini artırmaktadır. 

Araştırmaya düzenli olarak voleybol antrenmanı yapan 5-15 yıl arası antrenman geçmişine sahip 20 voleybol 

sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Rutin voleybol teknik, taktik antrenman programına müdahale 

edilmemiştir. Araştırmada ön-son test modeli uygulanmıştır. Ön testte tabii tutulan 20 sporcunun omuz 

esnekliği gonyometre ile ölçülerek değerler alınmış ve servis attırılarak servis isabet oranlarına puanlar 

verilmiştir. Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 gün 15 dakika çalışma grubunu oluşturan 10 sporcuya 

omuz esnetme hareketleri yaptırılmış diğer 10 sporcuya uygulanmamıştır. 8 hafta sonra son test yapılmış ve 

gonyometre ile omuz esnekliği tekrardan ölçülerek değerler alınmış ve tekrar servis attırılarak servis isabet 

oranları puanlanmıştır. 

Araştırmada Uygulanan Ölçümler ve Antrenmanlar 

Omuz Esnekliği Ölçümü 
Gonyometre Tanımı: Yüzün, kafatası ve kemiklerin çeşitli açılarını ölçmeye ve işaretlemeye yarayan alettir. 

Omuz esnekliğini ölçmek için içe rotasyon ve dışa rotasyon ölçümleri gonyometre yardımı ile yapılmıştır. 

Sekiz Haftalık Omuz Esnekliği Antrenman Programı 

Hareketin Adı Set Sayısı Tekrar Sayısı Gün Adı 

Anterior shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Another shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Overhead shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Hindu Push-Up 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Shoulder flexion stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Wall shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 
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Veri Analizi 

Yapılan araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir.  Verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi yapılmış ve normal dağılım göstermediği 

belirlenmiştir. Çalışma ve kontrol gruplarının antrenman öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde 

Wilcoxon testi testi uygulanmıştır. İstatistik önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). 

 

BULGULAR  

Araştırmada gonyometre yardımı ile voleybolcularda omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisinin olup 

olmadığı test edilmiştir. Voleybolcuların omuz esnekliğini bulmak için içe rotasyon ve dışa rotasyonları ele 

alınmış ve servis attırılmıştır. Sonuçlar tablolarda verilmiştir. 

Tablo 1. Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis İsabet Oranına Etkisini 

Belirlemek Üzere Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları 

 

  

Ortalama 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Standart Sapma 

Çalışma Grubu 

İçe Rotasyon Ön test 

 

71,5000 

 

65 

 

85 

 

2,114 

Çalışma Grubu 

İçe Rotasyon Son test 
 

80,0000 
 

70 
 

90 
 

2,108 

Kontrol Grubu 

İçe Rotasyon Ön test 
 

73,5000 
 

60 
 

90 
 

3,166 

Kontrol Grubu 

İçe Rotasyon Son test 
 

78,8000 
 

65 
 

95 
 

3,299 

Çalışma Grubu 

Dışa Rotasyon Ön test 

 

100,7000 

 

80 

 

115 

 

3,438 

Çalışma Grubu 

Dışa Rotasyon Son test 
 

111,0000 
 

90 
 

120 
 

3,055 

Kontrol Grubu 

Dışa Rotasyon Ön test 
 

89,5000 
 

60 
 

110 
 

4,913 

Kontrol Grubu 

Dışa Rotasyon Son test 
 

95,5000 
 

60 
 

115 
 

4,913 

Çalışma Grubu Servis İsabet 

Ön test 

 

22,3000 

 

18 

 

24 

 

,615 

Çalışma Grubu Servis İsabet 

Son test 
 

25,7000 
 

18 
 

28 
 

,895 

Kontrol Grubu Servis İsabet 

Ön test 
 

23,1000 
 

18 
 

25 
 

,690 
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Kontrol Grubu 

Servis İsabet Son test 
 

22,2000 
 

16 
 

26 
 

,879 

 

Çalışma grubunun içe rotasyon ön testinde en düşük değer 65, en yüksek değeri 85 olarak ölçülmüştür. 

Ortalaması 71 olan ön testin standart sapması 2,11 dir.Çalışma grubuna içe rotasyon son testin 

ortalaması 79 yükselmiştir. En düşük ölçüm 70, en yüksek ölçüm ise 90 dır.  

Kontrol grubunun da içe rotasyon ön testinde minimum 60, maksimum 90 değerinde ölçümler 

yapılmıştır. Son testinde ise minimum değer 65, maksimum değer 95 olarak ölçülmüştür. Hem çalışma 

hem kontrol grubunun içe rotasyon ölçümlerinde artış gözlemlenmiştir. Bunun temel sebebi 

voleybolcuların müsabaka döneminde olmasıdır. 

Çalışma grubunun dışa rotasyon ön test değerleri minimum 80, maksimum 115 tir. Antrenman yaptırılan 

bu grubun son testi ise minumum 90- maksimum 120 şeklinde ölçülmüştür. Antrenman yaptırılan bu 

grubun gelişme gösterdiği görülmektedir. 

Kontrol grubunun dışa rotasyon ön testi, minimum 60- maksimum 110 ölçülmüş, fakat antrenman 

yapıtırılmayan bu grubun dışa rotasyon son test minimum değeri aynı kalırken maksimum değeri 115 e 

çıkmıştır. 

Çalışma grubunun her bireyine 30 servis attırılmıştır. Ön test sonuçlarında minumum 18 servis atılmış, 

maksimum 24 servis doğru kullanılmıştır. Son testinde ise yine minumum 18 servis atılmış, maksimum 

28 servis atılarak gelişme gösterilmiştir. 

Kontrol grubunun ön ve son testlerine bakıldığında ise ön testinde minumum 18 servis atılırken son 

testinde bu sayı 16’ya düşmüştür. Maksimum 25 servis atılmış son teste 26 servis doğru 

kullanılmıştır.Tüm bu sonuçlar esneklik antrenmaları yapıldığı takdirde servis isabet oranının 

artacağının bu antrenmanların devam ettirilmesi durumunda voleybolcularda servis isabet oranının 

yükseleceğinin göstergesidir. 
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Tablo 2. Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis İsabet Oranına Etkisini 

Belirlemek Üzere Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
 

Kişi 
Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Çalışma grubu içe rotasyon son test – 

Çalışma grubu içe rotasyon ön test 

10 4,50 4,50 

2,155 0,03 

10 5,06 40,50 

Kontrol grubu içe rotasyon son test – 

kontrol grubu içe rotasyon ön test 

10 6,50 6,50 

1,916 0,05 

10 4,81 38,50 

Çalışma grubu dışa rotasyon son test- 

çalışma grubu dışa rotasyon ön test 

10 2,50 2,50 

2,567 0,01 

10 5,83 52,50 

Kontrol grubu dışa rotasyon son test- 

kontrol grubu dışa rotasyon ön test 

10 6,50 6,50 

1,931 0,05 

10 4,81 38,50 

Çalışma grubu servis isabet son test- 

çalışma grubu servis isabet ön test 

10 ,00 ,00 

2,692 0,00 

10 5,00 45,00 

Kontrol grubu servis isabet son test – 

kontrol grubu servis isabet ön test 

10 6,14 43,00 

1,692 0,10 

10 4,00 12,00 
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Çalışmanın amacı voleybolcularda omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisi olup 

olmadığını belirlemektir.Çalışma ve kontrol gruplarına gonyometre yardımıyla içe ve dışa 

rotasyonlarına bakmak suretiyle ön test yapılmıştır. Ön testin ardından her bireye 30 servis 

attırılmıştır. 10 kişiden oluşan kontrol grubuna hiçbir çalışma yaptırılmamıştır. Çalışma 

grubu olarak belirlenen 10 kişiye ise 8 hafta boyunca omuz esnekliği antrenmaları 

yaptırılmıştır. 8 hafta sonunda çalışma ve kontrol grupları için son test yapılmıştır. Aynı 

şekilde içe ve dışa rotasyonları gonyometre ile ölçülmüş ve 30’ar servis attırılmıştır. Elde 

edilen veriler ile voleybolcularda omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisinin olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon testi yapılmıştır. 

Test sonuçlarına göre çalışma grubunun içe rotasyon anlamlılık düzeyinin (p<0,03) 0,05’ten 

küçük olması, ön ve son testi arasında anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Aynı 

şekilde çalışma grubu için yapılan dışa rotasyon ön ve son testlerininde anlamlılık düzeyinin 

(p<0,01) 0,05’ten küçük olması anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda 

çalışma grubu ile yapılan omuz esnekliği antrenmanlarının hem içe hem de dışa rotasyonda 

belirgin bir gelişme gösterdiği belirlenmiştir. 

Kontrol grubunun içe rotasyon anlamlılık düzeyi (p>0,05) ve dışa rotasyon anlamlılık 

düzeyinin (p>0,053) 0,05’ten büyük olması ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir 

farkın olmadığını göstermektedir. 

Test sonuçlarına göre çalışma grubuna attırılan servislerin ön ve son test sonuçlarında 

(p<0,00) anlamlılık düzeyinin 0,05’ten küçük olması nedeniyle anlamlı bir farkın olduğu 

tespit edilmiştir. 8 hafta boyunca omuz esnekliği antrenmanları yapan çalışma grubunun 

servis isabetini artırdığı saptanmıştır. 

Kontrol grubuna attırılan servislerin ön ve test sonuçlarına göre (p>0,10) anlamlılık düzeyinin 

0,05’ten büyük olması anlamlı bir farkın olmadığının göstergesidir. Bunun sebebi kontrol 

grubuna sadece ön ve son testlerde gonyometre ile ölçümlerin yapılması fakat antrenman 

yaptırılmamasıdır. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  
Bu çalışmada, Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis  İsabet Oranına 

Etkisi, omuz esnekliği antrenmanları yaptırılarak ön ve sontestlerle belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan iki grup, Çalışma Grubu (n=10) ve Kontrol Grubu 

(n=10) olmak üzere 20 sporcudan oluşmuştur. Omuz esnekliği atrenmanları yaptırılan 

Çalışma Grubu ile normal voleybol antrenmanı yapan Kontrol Grubu voleybolcularının 

değerleri kıyaslanarak araştırma gerçekleştirilmiştir 

 Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen esneklik ile ilgili değerlerin istatistiksel 

olarak sonuçlarını, kendi çalışmamız ile karşılaştırdığımızda ortaya çıkan sonuçların 

paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda antrenman öncesi ve sonrası 

esneklik değerleri incelenirken, çalışmamızda omuz esneklik atrenmanları ile voleybolda 

servis isabet oranı arasında bir ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

aşağıda verilen çalışmalarda esneklik ölçümleri ile çalışmamız benzerlik göstermektedir. 

Yıldırım (2010), Çalışmaya katılan bireylerin antrenman öncesi ve sonrası esneklik değerleri 

incelendiğinde; Çalışma Grubu ve kontrol grubu sporcularının esneklik ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Çalışma Grubunun antrenman 

öncesindeki esneklik değerleri ortalamaları 12,67 ± 5,02cm. iken antrenman sonrası 6,08 cm. 

lik bir artışla 18,75 ± 5,53cm.„ye çıkmıştır. Kontrol Grubunun antrenman öncesi esneklik 

değerleri ortalamaları 11,75 ± 5,99 cm. iken antrenmandan sonrası 13,83 ± 5,64 cm. olarak 

tespit edilmiştir. 

Çalışma ve kontrol grubu sporcularının antrenman sonrası esneklik değerleri arasında ki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kontrol ve çalışma grubu arasında bulunan esneklik 

farkının, pliometrik antrenmanların kas içi ve kaslar arasındaki koordinasyonu 

geliştirilmesinden aynı zamanda gerçekleştirilen hareketlere bağlı olarak da kalça 

esnekliğinin gelişmesinden kaynaklandığı, ek olarak sporcuların sakatlıktan korunmak 

amacıyla antrenman öncesi yaptığı 15-20 dakika esneme ve ısınma hareketlerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Yıldırım, 2010). 
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Ateş (2005), 16-18 yaş grubu erkek futbolcularda pliometrik antrenmanın etkilerini çalıştığı 

araştırmasında, araştırmaya katılan çalışma grubu sporcularının antrenman öncesi ve sonrası 

esneklik değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulmuştur (p<0,01). Çalışma grubunun ön test 

esneklik değerleri 26,33-4,86 cm iken son test değerleri 30,29- 4,38 cm‟ye yükselmiştir. 

Kontrol grubunun esneklik değerleri ise 23,5-4,23 cm. den 24,66 -4,61 cm.ye yükselmiştir. 

Çalışma grubu sporcularında % 15,04 lük bir artış görülürken, kontrol grubunda %4,94 lük 

artış meydana gelmiştir. Çalışma ve kontrol grubu sporcuları arasındaki fark ön testte 

anlamsızken, antrenman sonrası bu fark anlamlı bulunmuştur. 

Sözbir (2006), Farklı Germe Egzersizleriyle Yapılan Pliometrik Antrenmanın Emg Değerleri 

veBazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi adlı araştırmasında; PNF germe grubu ve 

kontrol grubu arasında esneklik ön test değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir 

( p< 0.05). Ortalamaları incelendiğinde PNF germe grubunun (27.00 - 9.21), kontrol grubuna 

göre (36.11 ± 9.20 cm) daha düşük esneklik görülmektedir. Statik germe grubu ve kontrol 

grubu arasında esneklik ön test değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmektedir (Z= -2.170; p_ 0.05). Aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise statik germe 

grubunun (29.45 ± 6.49 cm), kontrol grubuna göre (36.11 ± 9.20 cm) daha küçük esneklik 

değerlerine sahip oldukları görülmektedir. 

Yapılan çalışmada müsabaka döneminde voleybolcularıda omuz esnekliği antrenmalarının 

uygulanmasıyla servis isabet oranı artırılabilmektedir. 

Sekiz haftalık esneklik antrenman programı öncesinde uygulanan ön test ve sonrasında uygulanan 

son testte ölçümler yapılarak elde edilen; İçe rotasyon, Dışa rotasyon, Servis isabeti test bulguları, 

uygulanan antrenmanlar neticesinde çalışma grubu sporcularında omuz esnekliği ve servis isabet 

değerlerinde anlamlı artışların olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak omuz esnekliği uygulamaları ile desteklenen voleybol antrenmanlarının daha etkili 

ve verimli sonuçlara ulaşmada katkı sağlayacağı, takımların antrenman programlarına esneklik 

antrenmalarını eklemelerinin yararlı olacağı, düzenli ve sistemli olarak yapıldığı takdirde 

çalışmalar servis isabeti, sıçrama ve blok uygulamada etkili olacağı söylenebilir. Ayrıca esneklik 

antrenmaları ile sporcu sakatlıkları önlenebilir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SATRANÇ OYUNUNA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Reşat SADIK 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Üniversite’de eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının satranç oyununa 

yönelik tutumlarını ve bu tutumların çeşitli değişkenlerden ne düzeyde etkilendiğini incelemektir. 

Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Sadık ve ark. (2017) tarafından 

geliştirilen, faktör yükleri .76 ile .94 arasında değişen, tek boyutlu, 16 maddeden oluşan, toplam 

açıklanan varyansın %86, Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının ise .98 olduğu “Satranç Oyununa 

Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma gurubunu, üniversitede öğrenim gören 451 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri IBM SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde frekans, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda, Satranç Oyununa yönelik tutumların cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşmadığı, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Satranç, Tutum, Öğretmen, Öğretmen Adayı, Öğretmenlik 

 

GİRİŞ 

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan ve birçok beceri gerektiren bir oyundur. İki ayrı renkli ve (8x8)=64 

kareli bir satranç tahtası üzerinde oynanır. Her oyuncunun bizzat kendisinin komuta ettiği, satranç 

taşlarından oluşan bir ordusu vardır. Oyunculardan biri beyaz taşlara, diğeri de siyah taşlara komuta 

eder (Pritchard, 1998). Satranç oyununa ilişkin günümüzde çok farklı görüş ve açıklamalara 

rastlanmaktadır. Satranç, en ciddi insanların tüm yaşamlarını adadıkları, hakkında kalın ciltler yazılan 

oyundur (Reti, 2000). 

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE- Federation Internationale Des Echecs) satrancı, “Satranç 

tahtası olarak nitelendirilen kare biçiminde bir alan üzerinde iki rakip arasında satranç taşlarının belli 

bir düzene göre hareket ettirilmesiyle oynanan bir oyundur. Her iki tarafın da amacı, rakip şahı mat 

etmektir. Mat olan taraf oyunu kaybeder. Her iki taraf için de mat mümkün değilse oyun berabere biter.”  

şeklinde tanımlamıştır (FIDE, 2017). 

Averbach (2000)’a göre, “Satranç bir zekâ oyunudur. Satranç, beyin jimnastiğinin somutlaşmış 

biçimidir. İki kişi arasında yapıldığı gibi, simültane olarak birçok kişi ile, hatta kişinin kendisine ya da 

bilgisayara karşı da oynadığı bir beyin sporudur.” demektedir (Averbach, 2000). Satranç hakkındaki 

genel düşünceler irdelendiğinde, Reti (2000)’nin satrancı önemli insanların tüm hayatını adadıkları, 

hakkında birçok çalışmanın yapıldığı oyun olarak nitelendirdiği görülmektedir. Reti satrancı yeni ve 

devamlı gelişmekte olan bir sanat ve bilim olarak görmektedir (Reti, 2000). 

Satranç oyununun, bireylerin bilişsel ve duyuşsal yönlerden gelişimini etkilediğine yönelik çok sayıda 

bilimsel çalışma bulunmaktadır. Satranç sadece spor değil aynı zamanda öğrencilerin eğitimine katkı 

sağlayıcı bir araç olarak görülür. Çünkü satrancın strateji oyunu olarak analitik düşünme, problem 

çözme ve matematiksel kavramları uygulama gibi çok yönlü akademik etkileri bulunmaktadır (Aydın, 

2015). Satranç ile ilgili yapılan araştırmalarda, erken çocukluk döneminde satranç eğitimi alan 

çocukların matematik ve çeşitli bilişsel becerilerde satranç eğitimi almamış çocuklara oranla daha 

başarılı olduğu tespit edilmiştir (Tekneci, 2009). Satranç bilen öğrencilerin satranç bilmeyen öğrencilere 

oranla problem çözme becerilerinde daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır (Sadık, 2006). Bir başka 

çalışmada, ortaokul öğrencilerinin satranç bilgi düzeyi yükseldikçe problem çözmeye yönelik daha 

olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir (Büyükaşık, 2017).  Hayatın bir izdüşümü, bir simülasyonu 

olarak düşünülen satranç oyununun çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın kabul 

görmektedir. Satrancın konsantrasyonu, güçlü ve dikkatli bireyler yetiştirdiği söylenebilir. Çünkü 

satranç oyununda ortaya çıkan konumların derinlemesine analizi gerekmektedir. Çeşitli durumsal 

öğelerin statik ve dinamik değerlendirilmesinin yapılması sonucunda en uygun hamle ortaya 

çıkmaktadır (Suetin, 1994). Satranç eğitimi çocuklara verilen bir durumda asıl önemli olan şeye 

odaklanabilmeyi öğretebilmek için araç olarak kullanılabilir. Satranç, eleştirel düşünmeyi teşvik eden 

ve kendi içinde kendi kendine öğrenmeyi içeren dokunsal, etkinlik tabanlı bir oyundur (Barrett ve Fish, 

2011). Satranç nicel ve geometrik özelliğe sahip taşlar üzerine kurulu bir oyundur. Satranç oynamak 
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çocuğun taşların değerlerini ve hedefe varmak için kaç hamleye ihtiyacı olduğunu kurallara uygun 

biçimde hesaplayabilmesine bağlıdır. Satranç egzersizleri matematik problemlerini çözebilmek için 

gerekli olan genel stratejileri öğretmek için kullanılabilir (Sala, Gorini, & Pravettoni, 2015). 

Sözü edilen olumlu özellikleri bireyler kazandırmada böylesine etkili olan bir oyunun, öğrencilere 

öğretilmesi ve sevdirilmesi kuşkusuz ki büyük önem arz etmektedir. Bu durum doğal olarak eğitim 

kurumları aracılığıyla daha nitelikli hale getirilebilir. Dolayısıyla bu görevin en önemli boyutu 

öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler, genç kuşaklara toplumun kültürel değerlerini, bilgi ve 

becerilerini aktarmada önemli bir yere sahip olmuşlardır (Hoşgörür, Kılıç ve Dündar, 2002). 

Öğretmenlik mesleği hızla önem kazanmakta, klasik öğretim, yöntem ve tekniklerinin yerini, öğrenciye 

yol gösteren, öğrencilerine düşünmeyi ve eleştirel bakış açısı kazandıran, teknolojiyi takip ederek en 

yeni ve en etkili öğretim materyallerini kullanan ve geliştirebilen öğretmen almaktadır (Dağ, 2010). 

Öğretmenin genel olarak kabul gören tanımlarından birisi; “resmi veya özel bir eğitim kurumunda 

çocukların veya gençlerin öğrenme yaşantılarına rehberlik etmek veya yön vermekle görevlendirilmiş 

ve bu amaçla yetiştirilmiş kimse” şeklindedir. Eğitim ortamında öğrencilerle birlikte eğitsel üretim 

yapan öğretmen; etkili öğrenme ortamını hazırlayan, öğrenciler ve velilerine yol gösteren, alanında 

ihtisas sahibi kişidir (Bek, 2007). Öğretmenlik uzmanlık gerektirmektedir. Dolayısıyla öğretmen 

adaylarının eğitimi ve nitelikli öğretmenler olarak yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmen 

adaylarının “bir öğretmende bulunması gereken nitelikleri” de taşımaları gerekmektedir. Bu nitelikler 

mesleki nitelikler ve kişisel nitelikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğretmenin mesleki niteliklerini; genel 

kültür, konu alanı bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri oluştururken kişisel nitelikleri ise 

kişinin mesleğe yatkınlığı, öğretmenliğin gerektirdiği örnek ve model olma özelliklerini içermektedir 

(Çınar, 2008). 

Çalışmada öğretmen adaylarının, öğrencilere birçok olumlu özellik kazandırmada etkili araç olarak 

yararlanılabilecek satranç oyununa bakış açısının saptanması amaçlanmıştır. Söz konusu bakış açısının 

tutum boyutunda irdelenmesi çalışmanın amacı bakımından yerinde bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmada henüz öğretmen olmamış, fakat üniversitede eğitim görmekte olan öğretmen 

adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının incelenmesi özellikle tercih edilmiştir. 

 Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya karşı 

deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön 

eğilimidir (İnceoğlu, 2004).  Smith’e (1968) göre tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje 

ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 

2005). En basit haliyle tutum bireyleri bir durumu kabul etmeye veya etmemeye, onaylamaya veya 

onaylamamaya, evet veya hayır demeye çağırır. Bir başka değişle kişiyi eyleme yönlendiren bir niteliğe 

sahiptir (Akgül, 2011). Dolayısıyla “Tutum” kişilerin diğer kişilerle, durumlara, nesnelere karşı olu 

duygu, düşünce, davranış ve tavır alış biçimleridir. Oluşturdukları tutum neticesinde kişiler davranışlara 

yönelirler. Tutumlar gözlenemezler fakat bireylerin davranışları değerlendirilerek, onların tutumlarının 

nasıl olduğu ya da ne tür bir özellik taşıdığı anlaşılabilir (Kırel, 2011). 

 

YÖNTEM  
Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve 

çözümlenmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının çeşitli  değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada betimsel yöntem kapsamında tarama modeli 

kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar ilk ve temel araştırma eylemidir. Bu araştırmaların, bilginin 

anlaşılmasında ve artırılmasında büyük önemi vardır. Eğitim sorunlarının pek çoğu betimsel niteliktedir 

(Balcı,2001). Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009). Bu tür çalışmalarda, daha çok 

araştırmak istenen olayın veya problemin mevcut durumu nedir ve neredeyiz sorularına cevap 

aranmaktadır (Çepni, 2007). Büyüköztürk’e (2010) göre de, bu tip çalışmalar çalışılan grubun 

demografik özelliklerini, ilgilenilen durum ya da olguya ilişkin tutumlarını, görüşlerini betimlemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Çalışma Grubu 
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Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğretmenlik 

bölümü öğrencinden oluşmaktadır. Araştırmada öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. 

Katılımcıların bölümlere, sınıflara ve cinsiyetlerine göre dağlımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcılara Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı. 

DEĞİŞKENLER N % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

197 

254 

451 

43,7 

56,3 

100 

Bölüm Türü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği                

Türkçe Öğretmenliği 

İngilizce Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Toplam 

108 

54 

43 

55 

71 

53 

67 

451 

23,9 

12,0 

9,5 

12,2 

15,7 

11,8 

14,9 

100 

Sınıf Kademesi 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

Toplam 

98 

176 

75 

102 

451 

21,7 

39,0 

16,6 

22,6 

100 

Satranç Oynamayı 

Biliyor musunuz? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

331 

120 

451 

73,4 

26,6 

100 

 

Tablo 1’de katılımcıların 197 (%43,7)’sinin erkek, 254 (%56,3)’ünün kadın olmak üzere, toplamda 451 

kişiden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim gördükleri bölümler incelendiğinde; 108 

(%23,9)’i Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 71 (%15,7)’i Sınıf Öğretmenliği, 54 (%12,0)’ü Türkçe 

Öğretmenliği, 43(%9,5)’ü İngilizce Öğretmenliği, 55 (%12,2)’i Fen Bilgisi Öğretmenliği, 53(%11,8)’ü 

Okul Öncesi Öğretmenliği ve 67 (%14,9)’ si Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinde, sınıf 

kademesi bakımından incelendiğinde ise; 98 (%21,7)’inin 1. sınıf, 176 (%25,1)’sının 2. sınıf, 75 

(%15,0)’inin 3. sınıf ve 102 (%24,0)’sinin 4. sınıf olduğu görülmektedir. “Satranç oynamayı biliyor 

musunuz” sorusuna yönelik öğretmen adaylarının  331(%73,4)’i evet, 120 (%26,6)’si hayır cevabını 

vermiştir. 

 

Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama 

Çalışmada, öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarını belirlemek için araştırmacı 

tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Sadık ve ark. (2017) tarafından geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması yapılmış 5’li Likert tipi “Satranç Oyununa Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Öğretmen adaylarını satranç oyununa yönelik tutumlarını saptamak amacıyla kullanılan bu ölçeğin 

kategorileri “hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” 

dan oluşmaktadır. Geliştirme aşamasında 26 olumlu ve 22 olumsuz maddeden oluşan ölçek, analizler 

sonucunda 16 olumlu maddeden oluşan ölçek haline gelmiştir. Ölçeğin tamamında Kapsam Geçerlilik 

İndeksi (KGİ) .95 bulunmuştur. Eğer KGİ indeksi .80’den büyükse madde kapsam geçerliliği açısından 

yeterlidir. Düşük KGİ maddeleri ise elemine edilir (Davis, 1992). Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında; 

ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, Türkçe, satranç alanında 2. kademe satranç antrenörü ve 

kıdemli satranç antrenörlerinden oluşan toplam 15 uzman kişi yer almıştır. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 80, en düşük puan ise 16’dir. Ölçeğin KMO değeri 0.94, Barlett testi 10400,885 ve p< 0,01, 

açıklanan varyans ise 86.153 olarak bulunmuştur. Faktör yük değerleri; .76 ile .94 arasında 

değişmektedir. Büyüköztürke (2014)’göre, Faktör yük değerlerinin, 0,45 ya da daha yüksek olması 

seçim için iyi bir ölçüdür. Tek boyutlu “Satranç Oyunu Tutum Ölçeği”nin, Cronbach Alpha Değeri .97 
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olarak bulunmuş ve test tekrar test yöntemi sonucunda farklı zamanlardaki iki ölçüm arasında yüksek 

korelasyon saptanmıştır.  

Veriler araştırmacılar tarafından sınıflara gidilerek, gerekli açıklamaların yapılması ve gönüllülük 

esasına göre toplanmıştır.  

 

 Veri Analizi 

Araştırma amacı doğrultusunda, cevapları aranan bilgilere elde edilen verilerin istatistiksel çözümleri 

SPSS 22.0 (Statistical Packet for Social Sciences) paket programından yararlanılarak yapılmıştır. 

Betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans , (%) yüzde ve (x̄) aritmetik ortalama analizi yapılmış, 

verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkların tespiti için 

parametrik testlerden; t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda 

farklılığın yönünü belirlemek için Post Hoc Testlerinden “Scheffe Testi” kullanılmıştır. 

 

BULGULAR  

Bu bölümde, öğretmen adaylarının veri toplama aracından aldıkları puanların çeşitli değişkenlere göre 

aldığı değerlere ve istatistiklere yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 2: Satranç Oyunu Tutum Ölçeğine Yönelik Genel Tanımlayıcı İstatistik. 

 

 N Minimum Maximum Ortalama ss 

ORTALAMA 451 1,00 4,94 2,5155 ,79568 

 451     

 

Tablo 2’de,  451 katılımcının ortalaması x̄ =2,5155, standart sapması ise .79568 olarak görülmektedir. 

Tablo 3: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet n X̄ SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

Erkek 

Kadın 

197 

254 

2,57 

2,47 

,83 

,76 
,168 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının satranç tutum puanları cinsiyet değişkenine göre erkek 

öğretmen adayların (n=197) ortalamasının x̄=2,57±.83, kadın öğretmen adaylarının (n=254) 

ortalamasının x̄=2,47±.76, p değerinin ise .168 olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Satranç Oynamayı Biliyor musunuz Değişkenine 

Göre T Testi Sonuçları. 

 Satranç Oynamayı 

Biliyor musunuz? n X̄ SS p 

Satranç 

Tutum 

Ortalaması 

Evet 

Hayır 

331 

120 

2,36 

2,93 

,756 

,752 
,000* 

 p<0.05* 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının, satranç oynamayı biliyor musunuz sorusuna yönelik, 

hayır yanıtını veren (n=120) öğretmen adaylarının ortalamasının x̄=2.93±.752, evet yanıtı veren 

(n=331) öğretmen adaylarının ortalamasının ise x̄=2,36±.756, p değerini ise .000 olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 



262 
 

Tablo 5:  Satranç Tutum Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Tanımlayıcı   İstatistik ve “One 

Way  Anova” Sonuçları. 

 Bölüm Türü  n df F X̄ SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği                

Türkçe Öğretmenliği 

İngilizce Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 

 

108 

54 

43 

55 

71 

53 

67 

 

 

6 

 

 

7,488 

2,63 

2,90 

2,47 

2,27 

2,27 

2,18 

2,74 

,78 

1,05 

,35 

,59 

,62 

,81 

,84 

,000* 

p<0.05* 

  

Tablo 5 incelendiğinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (n=108) öğrencilerinin ortalamasının 

x̄=2,63±.78,  Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin (n=54) ortalamasının x̄=2,90±1.05, İngilizce 

öğretmenliği (n=43) öğrencilerinin ortalamasının x̄=2,47±.35,  Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin 

(n=55) ortalamasının x̄=2,27±.59, Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin (n=71) ortalamasının x̄=2,27±.62, 

Okul Öncesi öğretmenliği öğrencilerinin (n=53) ortalamasının x̄=2,18±.81, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık bölümü öğrencilerinin (n=67) ortalamasının x̄=2,74±.84, olduğu görülmektedir. P değeri 

ise .000 bulunmuştur. 

 

Tablo 6: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Sınıf Kademesi Değişkenine Göre “One Way  

Anova” Sonuçları. 

 Sınıf 

Kademesi n 

 

df 

 

F Ort SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

98 

176 

75 

102 

 

3 

 

4,577 2,40 

2,62 

2,65 

2,32 

,66 

,86 

,70 

,81 

,004* 

 p<0.05* 

 

Tablo 6 incelendiğinde, 1. Sınıf öğrencilerinin (n=98) ortalamasının x̄=2,40±.66, 2. Sınıf 

öğrencilerinin (n=176) ortalamasının x̄=2,62±.86, 3. Sınıf öğrencilerinin (n=75) ortalamasının 

x̄=2,65±.70, 4. Sınıf öğrencilerinin (n=102) ortalamasının ise x̄=2,32±.81olduğu görülmektedir. P 

değeri ise .004 bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  
Bu Bölümde, Öğretmen Adaylarının Satranç Tutum Düzeyleri Ile Ilgili Istatistiksel Analizler Sonucu 

Elde Edilen Bulgular Değerlendirilmiş e Yorumlanmıştır. Literatürde Yapmış Olduğumuz Çalışma Ile 

Paralellik Gösteren Çalışma Olmamasından Dolayı Konu Tartışılırken, Sınırlı Sayıda Çalışma Sonuçları 

Ile Desteklenebilmiştir. 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri nitelikli bireyler yetiştirmektir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesi 

ise öğretmen niteliğiyle yakından ilintilidir. Üniversitelerde eğitim gören öğretmen adayların gerekli 

bilgi ve becerilerle donanık olarak yetiştirilmesi ise önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bilgi ve becerilerden biri de üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve eğitimde önemli bir araç olarak kabul 

gören satranç oyunudur. Büyükaşık (2017) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgulara göre, 

ortaokul öğrencilerinin, satranç bilgisi seviyesi ile matematik problemleri çözmeye yönelik tutum 

puanları arasında pozitif yönde yüksek korelasyon gözlemlenmiştir. Buna göre, satranç bilgisi düzeyi 

yükseldikçe öğrenciler matematik problemlerini çözmeye yönelik daha olumlu tutum sergilemektedir 

sonucuna varmıştır. Tatlıpınar (2017) nin yapmış olduğu çalışmada okul öncesi dönemde satranç 

öğretiminin beş ve altı yaşındaki çocukların dikkat gelişimine olumlu katkılar sağlayabileceği sonucuna 

ulaşmıştır. Trinchero ve Sala (2016) tarafından yürütülen “Satranç Eğitimi ve Matematiksel Problem 
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Çözme: Öğrenmenin Transferinde Buluşsal Yöntemi Öğretmenin Rolü” adlı bir çalışmada, satranç 

eğitiminin çocukların matematik yeteneğini geliştirdiği hipotezini ve genel satranç problemi çözme 

metotları bilgisinin matematik problemi çözme alanına transfer edilebileceği fikrini doğruladığı 

görülmüştür. Akay (2017) yaptığı çalışmada; okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitimi 

çocukların bilişsel gelişimini olumlu düzeyde etkilemekte, sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır 

sonucuna ulaşmıştır. Kazemi vd. (2012) tarafından yapılan “Satranç Oynamanın Farklı Eğitim 

Seviyesindeki Öğrencilerin Üst Bilişsel Yeteneği ve Matematik Problemleri Çözme Gücü Üzerindeki 

Etkisinin Araştırılması” isimli çalışmada, satranç oynayan öğrenciler oynamayanlar ile kıyaslandığında 

hem bilişsel hem matematik problemi çözme yeteneğinde daha yüksek başarı sergilemişlerdir. 

 Satranç bir zeka oyunudur. Eğitsel amaçla kullanılabilecek ve öğrenenlerin problem çözme gibi 

düşünme becerilerini (Ott & Pozzi, 2012) ve genel okul başarısını (Bottino, Ott, & Tavella, 2013) 

etkileyebilecek potansiyeldeki araçlardan biri de Zekâ Oyunlarıdır. Mitchell ve Savill-Smith‘in (2004) 

Zekâ Oyunu (logical games-brainteasers-puzzlers) olarak sınıflandırdığı bu oyunlara Tangram, 

Kendoku, Sudoku, Yapboz, Dama, Satranç, Kelime Avı gibi oyunlar örnek verilebilir. Belirtilen zeka 

oyunları içerisinde önemli yere sahip olan satranç oyununa yönelik tutumların saptanması irdeleyen bu 

çalışmada çeşitli bulgulara rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının 

incelendiğinde, genel tutum düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ekiçi ve ark. (2017) tarafından 

yapılan, “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Zekâ Oyunlarına İlişkin Görüşleri” isimli grup 

görüşmesi yöntemiyle yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının Zeka Oyunları hakkında genel olarak 

olumlu, eğitim-öğretim ortamını çeşitlendirecek ve zenginleştirecek özelliklere sahip olduğunu 

düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ulusoy ve ark (2017) tarafından yapılan, “İlköğretim Matematik 

Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersi ile İlgili Görüşleri” isimli çalışmada, Zeka Oyunları dersinin 

genelde matematik eğitimine, özel olarak ise matematiksel becerilere olumlu katkılar getireceğine 

ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.  

Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının satranç tutum düzeylerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Bundan dolayı cinsiyetin belirgin bir etkisinden söz etmek mümkün görülmemektedir. 

Öğretmen adaylarının satranç tutum düzeylerinin ‘’Satranç oynamayı biliyor musunuz?’’ değişkenine 

göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Diğer bir ifadeyle katılımcıların satranç oyununa yönelik tutumları satranç oynamayı bilip ya da 

bilmemelerine bağlı olarak değişmiştir. Satranç oynamayı bilmeyen öğretmen adaylarının satranç 

oyununa yönelik tutumları bilenlere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 

Öğretmeni adayların satranç tutum puanlarının bölüm değişkenine göre irdelendiğinde, istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Farkın kaynağına bakıldığında Türkçe Öğretmenliği 

öğretmen adayları lehine olduğu görülmüştür. “Türkçe Öğretmenliği” bölümündeki katılımcıların 

satranç tutum düzeyleri “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Sınıf Öğretmenliği”, “İngilizce 

Öğretmenliği”, “Fen Bilgisi Öğretmenliği”, “Okul Öncesi Öğretmenliği” ve “Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik” bölümleri öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeninin satranç tutumu üzerindeki etkisi incelendiğinde sınıf grupları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olup anlamlılık yönü 3.sınıf öğrencileri 

yönündedir. Dolayısıyla 3. Sınıf öğrencilerinin tutum düzeyi diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutum düzeylerinin beklenen düzeyde 

olmadığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı, bölüm değişkenine göre Türkçe Öğretmenliği bölümü, sınıf 

değişkenine göre 3. Sıınıf ve bilip bilmeme durumuna göre bilmeyenler lehine farklılaştığı görülmüştür. 

Çalışmanın alana yeni bir boyut kazandırabileceği düşüncesinden hareketle, farklı gruplar üzerinde 

çalışmalar yapılması, elde edilen verilerin farklı değişkenler ve nitel verilerle de desteklenmesi, öneri 

olarak sunulabilir. Nitekim, eğitim sistemimiz, satranç gibi bireylere olumlu özellikler kazandırmada 

etkili olan eğitim araçlarına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. 
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SEKİZ HAFTALIK SU CİMNASTİĞİNİN SEDANTER BAYANLARDA YAŞAM 

KALİTESİNE ETKİSİ 
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Osman İMAMOĞLU 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi  

 

Özgür BOSTANCI 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Tülin ATAN 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Amaç: Araştırma, sedanter bayanlarda sekiz haftalık su cimnastiğinin yaşam kalitesi ve bu kaliteyi 

oluşturan alt boyutlar (genel yaşam kalitesi, genel sağlık, bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

çevresel alan) üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Materyal ve Metot: Çalışmaya17 yetişkin sedanter bayan katılmıştır. Egzersiz programı sekiz hafta 

süresince su cimnastiği çalışması şeklinde yapılmıştır. Egzersizlerin başladığı ilk gün ve sekizinci 

haftanın tamamlandığı gün olmak üzere katılımcıları vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ 

yüzdesi ve yaşam kalitesi puanları kaydedilmiştir. Yaşam kalitesi ölçümü için SF-36 kullanılmıştır. Ön 

test ve son test puanları arasındaki farklılıklara paried simple t- testi ile bakılmıştır. 

Bulgular: Sekiz haftalık su cimnastiği programının sonunda katılımcı sedanter kadınların egzersizler 

öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 bulunurken egzersiz sonrasında 29,41 olarak bulunmuştur. Ruhsal 

sağlık puanları egzersiz öncesi 17,71 bulunurken egzersiz sonrasında 18,82 olarak tespit edilmiştir. 

Çevresel alan puanları egzersiz öncesi 31,12 egzersiz sonrasında ise 31,41 olarak hesaplanmıştır. Sosyal 

alan puanları egzersiz öncesi 10,00 olarak tespit edilirken egzersiz sonrasında 10,47 olarak tespit 

edilmiştir. Vücut ağırlığı, BMI ve vücut yağ oranlarında anlamlı düşüşler meydana gelmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Su Cimnastik programına katılan Sedanter kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan 

ve toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı artışlar gözlemlenmiştir.8 haftalık su cimnastiğinin 

sedanter kadınlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte bedensel 

performanslarını ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Sedanter bayanlara su cimnastik programları 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sedanter bayanlar,  Su cimnastiği, Yaşam kalitesi  

 

  



267 
 

EFFECT OF 8-WEEK WATER GYMNASTICS ON THE QUALITY OF LIFE OF 

SEDENTARY LADIES 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of eight-week water gymnastics on the quality 

of life and sub-dimensions (general quality of life, general health, physical health, and mental health, 

social and environmental space) of sedentary ladies.   

Material and Methods: Seventeen adult sedentary women participated in the study. The exercise 

program was conducted in the form of a water gymnastics exercise for eight weeks. Participants included 

body weight, body mass index, body fat percentage and quality of life scores, on the first day of the 

exercises and the day the eighth week was completed. SF-36 was used to measure the quality of life. 

Differences between the recorded pre-test and post-test scores were statistically compared. 

Results: At the end of the eight-week water gymnastics program, participant sedentary women had 

physical health scores of 27.82 before exercise and 29.41 after exercise. Mental health scores were found 

to be 17.71 before exercise and 18.82 after exercise. Environmental domain scores were 31.12 before 

exercise and 31.41 after exercise. Social field scores were found to be 10.00 before exercise and 10.47 

after exercise. Significant reductions in body weight, body mass index and body fat percentage have 

been observed (p<0,05).  

Conclusion: Significant increases has been observed in the physical health, mental health, social area 

and the total quality of life scores of sedentary women participating in the water gymnastics program. It 

has been observed that the 8-week water gymnastics has the potential to increase the body's performance 

and quality of life in sedentary women as well as lower body weight, waist / hip ratio and body fat ratio. 

It can be said that water sports programs can be recommended for sedentary women. 

 

Keywords: Sedentary ladies, Water gymnastics, Life quality. 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

İnsanların fiziksel aktivite konusunda bilgi eksikliği olması, fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel 

sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının 

benimsenmesi sonucunda sağlık açısından ciddi problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar (Gür ve 

Küçükoğlu, 1992). Sağlık koruyucu hizmet politikalarının en önemlilerinden biri de fiziksel aktivitedir 

(Wolin ve ark., 2007). Fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi tüm boyutları ile yakından alakalı olduğu 

görülmektedir (Tessier ve ark., 2006).   Fiziksel aktiviteye katılımın bireylerde kendini anlatma ve 

kendine güveni arttırdığı, işbirliği, birliktelik ve centilmenlik ruhunu pekiştirdiği, zihin yorgunluğu ve 

gerginliği azaltmada yardımcı olduğu, başarı ve sosyal iletişim becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir 

(Gür ve Küçükoğlu, 1992). 

Yaşam kalitesi kavramı bireylerin ihtiyaçlarının kavramsallaştırılması, yapılan hizmetlerin 

tanımlanması ve yürütülen programların değerlendirilmesi için bir bakış açısı sunar (Tüzün ve Eker, 

2003).  Yaşam kalitesi temelde; bireyin hayat şartlarına uyumda bireysel tatminine etki eden, hastalığın 

toplumsal, ruhsal ve bedensel etkilerine verdiği kişisel cevapları temsil eden çok boyutlu bir kavramdır 

(Eser,2004). Kişinin çevreden etkilenme düzeylerini, aile içindeki ve dışındaki toplumsal ilişkilerini, 

ruhsal durumunu ve fiziksel işlevlerini kapsamaktadır.  İnsanların beklentileriyle ve yaşantısıyla ilişkili 

olması, zaman içinde değişim göstermesi kişinin ne olmak ve nasıl yaşamak istediğini ifade etmesi, 

hayatta nelerden zevk aldığı, kültürel, ekonomik, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenmesi nedeni 

ile objektif olarak ölçülmesi ve tanımlanması zordur (Pektekin, 1994).  Fayos’a göre yaşam kalitesi, 

bireylerin hayatlarını değerli buldukları biçimde sürdürme yetileridir.   Cella; sosyal, duygusal, 

fonksiyonel ve fiziksel etmenler ve bunların kombinasyonundan oluşan bir iyilik haline 

odaklanmaktadır (Bozkurt, 2003; Esen ve ark., 2003).  Fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi 

arasında serbest zaman etkinlikleri kapsamında fiziksel aktivitenin artışı, fiziksel işlevsellik, ruh sağlığı 

gibi sağlıkla ilgili yaşam kalitesi boyutlarında iyileşme ile ilişkili bulunmuştur (Brown ve ark., 2003; 

Bize ve ark., 2007).  

Yüzme sporu su içinde yapılan ve bedensel gelişimi en mükemmel şekilde sağlayan sporlardan biridir. 

Yüzme sporu, bu sporu yapanların tüm kaslarının bir ahenk ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Suyun 

direncine karşı yapıldığı için yıpratıcı etki göstermeden vücut direncini arttırır. Aynı zamanda fizik 
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tedavide kullanılan sporlardan biri olarak vücut kaslarının simetrik ve dengeli bir biçimde gelişimini 

sağlar (Gökhan ve ark.,2011).  

Bu çalışmada 8 haftalık su jimnastiğinin sedanter bayanlarda yaşam kalitesi üzerine etkileri 

araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Evren ve Örneklem : Çalışmada; deneysel desen kullanıldığından, evren-örneklem seçimi yerine 

çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmaya 8 haftalık su jimnastiği egzersizine tabii tutulan 17 kadın 

katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel Bilgi Formu ile beraber 

Yaşam Kalitesi Ölçeği kısa formunun Türkçe versiyonu kullanılmıştır. 

 

Yaşam Kalitesi Ölçeği:  Katılımcıların yaşam kalitesi düzeyini ölçmek üzere çalışma kapsamında 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği kısa formu (WHOQOL-Bref-tr) kullanılmıştır. 

WHOQOL-Bref genel algılanan yaşam kalitesinin sorgulandığı toplam 26 soruyu kapsamaktadır. 

Türkçe geçerlilik çalışmaları sırasında eklenen bir ulusal soru ile WHOQOL-Bref-tr versiyonu 27 

sorudan oluşmaktadır (Eser, 1999). İlk iki genel soru dışında sorular kullanılarak bedensel sağlık, 

ruhsal sağlık, sosyal alan, çevresel alan ve ulusal çevre puanları hesaplanmıştır. Soruların puanlanması 

her bir alan puanı yükseldikçe yaşam kalitesi artacak şekilde düzenlenmiştir. 

Deri kıvrım kalınlıkları ve yağ yüzdesi: Biceps, Triceps, Subscapula, Göğüs, Abdomen, Suprailiak, 

deri kıvrım kalınlık ölçümleri Holtain skinfold kaliper aleti ile vücudun sağ tarafından alınmıştır. İki 

yağ yüzdesi formülü kullanılmıştır. Aralarında sonuç benzerliği bulunmuştur. Yuhazz formülüne göre; 

Vücut yağ yüzdesi = 0.55xTriceps + 0.31 + subscapula + 6.13 (Yuhas ve ark.,2006). İmamoğlu ve ark 

(1995) bayan judocular üzerine geliştirilmiş yağ yüzdesi formülü: Yağ % = (0.159 x Abdomen) + 

(0.147 x Suprailiak) + (0.151 x subscapula) + (0.155 x triceps) + 5.692. 

 Uygulanan Egzersiz Programı:   8 haftalık su jimnastiği çalışması; ilk hafta, haftanın 3 günü 40 

dakika ile başlamıştır. İlk hafta tüm vücut kasların çalışması ve kadınların suya alışması, hareketleri 

tanıması, su üzerinde serbest çalışmalar yapıldı. Haftanın üç günü ( Çarşamba, Cumartesi ve Pazar ) 

40 dakika ile başlayan egzersizler 4 hafta sonunda 10 dakika serbest yüzme çalışması 10 dakika 

soğuma çalışması eklenerek devam edilmiştir. Yapılan egzersiz hareketleri arasında 40 saniye 

dinlenme süresi verilmiştir. Yapılan egzersizlerde set sayıları ve dinlenme süreleri katılan kadınların 

bedensel performanslarına, egzersizlerin zorluk derecelerine bağlı olarak belirlenmiş olup, bu alanda 

yapılmış çalışmaların standartlaştırılmış bir egzersiz programı olmaması nedeniyle araştırmacının ve 

çalışılan grubun öznel dinamiklerine göre şekillenmiştir.  

Yaptırılan egzersizler: Suda Koşu, Ayak vuruşu, 90 Derece Bacak Egzersizi, Tek Kol Bacak 

Hareketi, Dips ( Kendini Çekme ), 45 Derece Bacak Egzersizi, Makas Hareketi, Tek Bacak Hareketi, 

Pedal çevirme (Bisiklet), Çift diz yukarı çekme, Tek Kol Kulaç, Dirsek Bükme Hareketi, Öne 

Esnetme, Tek Ayak Dengede Durma Hareketi, Su içi Kobra Hareketi, Su içi Leylek Hareketi, Su içi 

Üçgen Hareketi ve Su içi Köprü Hareketi 

İstatistiksel işlemler 

İstatistiksel analizlerin yapılmasında SPSS 22,0 paket programı kullanılmıştır. Cronbach’s Alpha 

katsayısı 0,69 bulunmuştur. Veriler değerlendirilirken “Kolmogorov Smirnov Testi” ile normal 

dağılıma uygunluğu araştırılmış ve tüm verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. 

Farklılıklara paired simple t -testi ile bakılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1: Kadınların Yaş, Boy Ve Vücut Ağırlığı, Kalça Ve Bel Çevre Değerleri (n=17) 

    Ortalama S.S. t-test 

Yaş (Yıl)  37,11 5,01 - 

     Boy uzunluğu (cm) 157,00 3,73 - 

Vücut ağırlığı (kg) Ön Test 67,82 5,4 10,35** 

Son Test 65,29 4,6 

BMİ (kg/m2 ) Ön Test 25,38    3,34  3,02* 
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Son Test 24,66    2,45  

Yağ Oranı (%) Ön Test 29,76  3,78 9,20** 

Son Test 27,06   3,65  

Bel çevresi (cm) Ön Test 88,54  3,278 7,85** 

Son Test 82,35   3,35  

Kalça çevresi (cm) Ön Test 105,23  3,75 10,62** 

Son Test 101,18   3,15  

 *p<0,05  ve ** p<0,001 

 

Tablo 2: Kadınların Egzersiz Programı Öncesi ve Sonrası Bedensel Sağlık Puanları   

  Ortalama S.S. t 

Bedensel sağlık puanları Ön Test 27,23 3,56 -4,33** 

Son Test 29,41 4,27 

Ruhsal Sağlık Puanları Ön Test 17,71 2,02 -5,89** 

Son Test 18,82 2,27 

Çevresel Alan Puanları Ön Test 31,12 4,65 -1,32* 

Son Test 31,41 4,60 

Sosyal Alan Puanları Ön Test 10,00 1,77 -2,43* 

Son Test 10,47 1,46 

Toplam Yaşam Kalitesi 

Puanları 

Ön Test 86,06 10,43 -5,49** 

Son Test 90,12 10,70 

 

Tablo 3: Egzersiz Programı Öncesi Ve Sonrası İlişki Bulunan Değerler Tablosu 

TABLE DXXXV.  Parametreler TABLE DXXXVI.  İlk 

ölçüm 

TABLE DXXXVII.  Son 

ölçüm 

TABLE DXXXVIII.  Bedensel 

Sağlık- Ruhsal Sağlık 
TABLE DXXXIX.  0,574* TABLE DXL.  0,646** 

TABLE DXLI.  Bedensel Sağlık- 

Çevresel Alan 
TABLE DXLII.  0,844** TABLE DXLIII.  0,844** 

TABLE DXLIV.  Bedensel 

Sağlık- Sosyal Alan 
TABLE DXLV. 0,695** TABLE DXLVI.  0,561* 

TABLE DXLVII.  Bedensel 

Sağlık- Toplam puan 
TABLE DXLVIII.  0,947** TABLE DXLIX.  0,892** 

TABLE DL.  Ruhsal Sağlık- 

Çevresel Alan 

TABLE DLI.  0,549* TABLE DLII.  ,549* 

TABLE DLIII.  Ruhsal Sağlık- 

Toplam puan 
TABLE DLIV.  0,714** TABLE DLV.  0,778** 

TABLE DLVI.  Çevresel Alan -

Sosyal Alan 

TABLE DLVII.  0,525* TABLE DLVIII.  0,525* 

TABLE DLIX.  Çevresel Alan –

Toplam puan 
TABLE DLX.  0,929** TABLE DLXI.  0,929** 

TABLE DLXII.  Sosyal Alan -

Toplam Puan 
TABLE DLXIII.  0,732** TABLE DLXIV.  0,671** 

TABLE DLXV. Yağ Oranı- Yüzme 

Performansı 

TABLE DLXVI.  İlişki 

yok 
TABLE DLXVII.  0,504* 

 

Tablo 4: Kadınların Vücut ağırlığı ve Yağ yüzdesi değişimi 

 8 Haftalık 

Egzersiz Öncesi 

8 Haftalık  

Egzersiz 

Sonrası 

t 

Vücut ağırlığı (kg) 67,82 kg 65,29 kg 10,35** 

Yağ harici ağırlık 47,64 47,61 1,0 
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Yağ yüzdesi 1 (Yuhazz) 29,76 27,06 9,20** 

Yağ Yüzdesi 2 (İmamoğlu ve 

ark.,1995) 

29,25 26,94 10,18** 

                                      ** p<0,001 

Tablo 5: Sedanter kadınların 50 metre yüzme performansı 

 Ort. S.S. Min. Maks. t 

Önce 2,24 ,27 1,30 2,40 2,61* 

Sonra 2,21 ,27 1,28 2,30 

                                      *p<0,05 

 
Grafik 1: 8 Haftalık egzersiz öncesi ve sonrası bel/kalça çevresi oranı değişimi 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yapılan çalışmanın sonucunda sedanter kadınların vücut ağırlığı ortalamaları, ön test 67,82±5,4 kg son 

test 65,29±4,6 kg olarak bulunmuştur. Yağ % değerleri, ön test 29,76±3,78 son test 27,06±3,65 olarak 

saptanmıştır. BMI değerleri ise ön test; 25,38±3,34 kg/m2 son test 24,66±2,45 kg/m2 olarak tespit 

edilmiştir. Vücut ağırlığı, yağ oranı ve vücut kitle indeksi değerlerinde 8 haftalık su jimnastiği programı 

sonucunda meydana gelen düşüşlerin tümünün istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Revan 

ve ark., (2008), tarafından sürekli ve aralıklı koşu antrenmanlarının vücut kompozisyonu ve aerobik 

kapasite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla düzenli olarak egzersiz yapmayan, gönüllü 38 kişinin 

katılımı ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Antrenman gruplarının antrenmanlar öncesi ve sonrası 

ölçüm değerleri karşılaştırıldığında, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranı değerlerinde 

anlamlı düşüşlerin yaşandığı belirlenmiştir.  Çalışmamıza paralelliği bulunan benzeri bir 10 haftalık 

aerobik egzersizlerin sedanter bayanlar üzerinde gözlendiği bir çalışmada  koşu-yürü ve aerobik step 

egzersizlerinin kalp damar hastalıkları riski içinde bulunmayan bayanlarda olumlu etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir (Güllü ve ark, 2013). Söz konusu araştırmada koşu- yürü grubuna katılan kadınların 

vücut ağırlıklarında ve BMİ oranında düşme görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise, kadınların vücut 

ağırlığı yukarda belirtilen istatistiki sonuçların da gösterdiği gibi, anlamlı bir düşüşle sonuçlanmıştır. 

Yağ harici kitlede ise düşme anlamlı bulunmamıştır. Yağ harici kitlede bu anlamsız düşme kassal olarak 

kütle artışı şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla sedanter bayanlarda yapılan aerobik benzeri 

hareketlerin vücut ağırlığı ve beden kitle endeksini düşme yanında yağ harici kütlete artış sağlayacağı 

söylenebilir.                       

İmamoğlu ve ark., ( 2002)  tarafından yapılan çalışmada başlangıçta karın çevresi, 87,55 cm iken, periyot 

sonunda 81,38 cm bulunmuştur.  Bu çalışmada da bel çevresi 88,54 cm’den 82,35 cm’ye ve kalça çevresi 

105,23 cm’den 101,18 c’ye düşmüştür. Bu düşmeler istatistiksel olarak anlamlıdır. Yağ yüzdesi 1 

Yuhazz formülüne göre; egzersiz programı öncesi % 29,76’dan egzersiz programı sonrası %27,06’a ve 

İmamoğlu ve ark (1995) bayan judocular üzerine geliştirilmiş yağ yüzdesi formülüne göre; egzersiz 

programı öncesi %29,95 den egzersiz programı sonrası %26,94 düşmüştür. Bu çalışmada katılımcılara 

uygulanan egzersiz programı, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi değişiminde anlamlı düzeyde düşüş 

meydana getirmektedir.  Yağ yüzdesinde düşme su jimnastiği egzersiz programının olumlu etkisi olarak 

kabul edilebilir. 

Çalışmada ön test ve son test yaşam kalitesi puanlarının karşılaştırmasına göre, katılımcıların egzersiz 

öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 iken bu değer, egzersiz sonrasında 29,41’e yükselmiştir. Sağlık 

boyutunda katılımcıların egzersiz öncesi puanları 17,70 iken bu değer, egzersiz sonrasında 18,82’ye 

yükselmiştir. Çevresel alan faktöründe katılımcıların egzersiz öncesi puanları 31,11iken bu değer, 

egzersiz sonrasında 31,41’e yükselmiştir. Sosyal alan puanları ise egzersiz öncesinde 10,00 iken, 
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0,81

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

Bel/kalça oranı ön Bal/kalça oranı son
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egzersiz sonrasında 10,47’ye yükselmiştir.  Ayrıca toplam yaşam kalitesi puanları değerlendirildiğinde 

ise egzersiz öncesinde 86,05 olan puanın, egzersiz sonrasında 90,11’e yükseldiği tespit edilmiştir.  

Uygulanan egzersiz programı katılımcıların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, çevresel alan, sosyal alan 

algılarında ve toplam ölçek puanında ön test ve son test arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunuştur (p<0,05 ve p<0,001). O halde su jimnastiği sedanter kadınların yaşam kalitesini artırmaktadır 

diyebiliriz.  

 İspanya’da yapılan bir çalışmada ise, Fibramiyalji görülen kadınlarda, Aqua Fitness egzersizleri 

yapanların, yapmayanlara göre günlük yaşam kaliteleri ve fiziksel uygunlukları olumlu etkiler 

görülmüştür  (Carus ve ark., 2007). Western Kentucky Üniversitesinden Steven Wininger’ın (2002) 

yaptığı bir çalışmaya göre; yaşlı kadınlarda görülen anksiyete hastalığının, aqua aerobik egzersizleri ile 

olan ilişkisi araştırılmıştır. Kişinin ruh durumunu ve kaygı azalmasını en iyi iyileştirici vasıta fiziksel 

aktivite olarak yüzme olarak öngörülmüştür. Genç yaşta yüzme eğitimi almış bireyler daha hızlı aktif 

hale gelirken, yüzme eğitimi almamış olanlar için dezavantaj gibi gözükse de, su egzersizleri oldukça 

başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı olmuştur (Wininger, 2002). Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yapılan bir çalışmada ise su egzersizi yapanların değerleri her haftanın sonunda yükseldiği görülmüştür. 

Su egzersizleri yapan yaşlıların vücut duruşu gelişimi gözlenmiştir ve hareket sınırlılığında azalmalar 

meydana gelmiştir (Simmos ve Hansen, 1996). Başka bir çalışmada suda egzersiz yapanlarla, kara 

egzersizleri yapanlar karşılaştırıldığında, kalp atım hızlarında ve laktat seviyelerinin önemli ölçüde 

olumlu yönde etkilendiği görülmüştür (Benelli ve ark., 2004).  Yapılan başka bir araştırmada, su içi 

egzersizlerinin yaşlı kadınlarda metabolik ve kalp ve damar sistemine olan etkileri incelenmiş ve olumlu 

gelişmeler bulunmuştur. Amerikan Koleji su egzersizlerinin metabolik ve kalp ve damar olarak sağlığa 

yararlı olduğunu ve spor hekimliğinde egzersiz reçetesi olarak yazılabileceğini ortaya koymuştur (Leo 

ve ark., 2001).   

Egzersizler öncesinde Sağlık puanlarının yağ yüzdesi ile yüzme performansı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). Egzersizler sonrasında ise yüzme performansı ile yağ oranında 0,05 düzeyinde 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Yağ yüzdesinde düşme ile birlikte yüzme performansı zamanında da düşme 

bulunmuştur. Sedanter kadınlarda yüzme egzersizleri yağ yüzdesini azaltırken motor performans 

kapasitelerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

Sedanter kadınların serbest yüzme performanslarına bakıldığında; Egzersiz öncesi 50 metreyi ortalama 

2,24 dakikada yüzen bayanlar egzersiz sonrası aynı mesafeyi ortalama 2,21 dakika tamamlamıştır.   Su 

jimnastiği egzersiz programı ve serbest yüzme etkinliği 50 metre yüzme performansını anlamlı bir 

şekilde geliştirdiği söylenebilir. Bu konuda benzer çalışma örneklerine rastlanmadığından bu konuda bir 

karşılaştırma yapılamamıştır.  

Yükselmiş bir sağlık riski kadınlar için WHR (bel çevresi/kalça çevresi) 0,85’den büyük olduğunda 

mevcuttur. Bel/kalça oranı kadınlarda 0,8 üzerine çıkmamalıdır (Çiçek ve ark,2017). Dişi dağılım 

şeklinde (kalçada kendini gösteren form veya armut tipi) yükselmiş bir sağlık riski bayanlar için WHR 

(bel çevresi/kalça çevresi) 0,85’den büyük olduğunda mevcuttur (İmamoğlu ve ark.,2002). İmamoğlu 

ve ark (2002), çalışmalarında sedanter kadınları bel çevresi/kalça çevresi ön testinde 0,86 cm ile sağlık 

açısından risk altında iken,  son testteki 0,83 cm'lik değer ile bayanlar için öngörülen normal sınırlar 

içerisine taşındığını belirtmişlerdir.  Güner ve ark (2017) çalışmasında bel çevresi/kalça çevresi ön 

testinde 0,82 cm iken,  son testteki 0,77 cm'lik bir değere düştüğünü belirtmişlerdir. Bu çalışmaya katılan 

kadınların bel/kalça oranı egzersiz öncesi 0,84 cm’den 0.81 cm’e düşmüştür. Çalışmamızın sonuçları 

yukarda belirtilen araştırmalara benzerlik göstermektedir. Su egzersizleri bel /kalça çevresi oranına 

olumlu yönde etki ettiği söylenebilir.   

Sonuç: Su jimnastik programına katılan Sedanter kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan 

ve toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı artışlar gözlemlenmiştir.  8 haftalık su jimnastiği sedanter 

bayanlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte bedensel 

performans ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Sedanter kadınlar su jimnastik programlarına 

katılmalıdırlar. Okullarda ve fitness merkezlerinde su cimnastik programı tanıtılabilir. Su içi aerobik 

egzersiz programlarının yaygınlaşması kişilerin sağlıklı bireyler olarak yaşam kalitelerinin artmasına 

katkı sağlayacaktır. İyi bir yüzme ve fitness bilgisi olan eğitmenlerin, müzik eşliğinde ritimli bir şekilde, 

koreografilerle ya da kişilere uygun antrenman programlarıyla halk arasında su jimnastiğine olan 

farkındalığı arttırılması sağlanabilir. Su jimnastiği egzersizleri, hem eğlenceli vakit geçirip hem de 

sosyalleşme imkânı sağladığından derin ya da sığ havuzlarda rahatlıkla uygulanabilir. Küçük yaştaki 

çocukların suyu tanıması ve su hissiyatının oluşması için su jimnastiği programları hazırlanabilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE GÜDÜLEYEN 

NEDENLER 

Osman İMAMOĞLU 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Burcu GÜLDALI 

Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi 

 

Orhan Ahmet ŞENER 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Öz 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerini fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler araştırılmıştır. Çalışmaya 

302 erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel 

Aktiviteye Güdüleyen Nedenler Ölçeği ve egzersiz davranışları değerlendirme anketi kullanılmıştır. 

İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. 

Cinsiyete göre kadın ve erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05 ve p<0,001). İlgi ve fiziksel uygunluk boyutunda kadınların 

puanları erkelerden yüksektir. Çalışmada yaş kategorisine göre ilgi, yetenek, görünüm, fiziksel 

uygunluk ve sosyal boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Branşa 

göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının karşılaştırılmasında tüm 

alt ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük puana spor yapmayan kişiler 

sahip iken yetenek, görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları ile uğraşanlar ferdi sporlarla 

uğraşanlardan daha yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk 

boyutunda değişmekte iken yetenek, görünüm ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite 

öğrencilerinin spora yönlendirilmeleri yanında takım sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal 

boyutta destek sağlanması gereklidir. Elit sporcular için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni 

bir anket çalışması önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Davranış, Fiziksel aktivite, Güdülenme 
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MOTIVES FOR PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract 

In this study, the incentives that motivated university students to physical activity were investigated. A 

total of 510 students, including 302 male and 210 female students, voluntarily participated in this study. 

The Motives for Physical Activity Scale and exercise behavior assessment questionnaire were used in 

the study. Independent t-test, ANOVA and LSD tests were used in the statistical analysis. 

 

The variance between the scores of interest and level of physical fitness between men and women 

according to sex was statistically significant (p <0, 05 and p <0,001). The score in the level of interest 

and physical fitness in women is higher than men. According to the age category, interest, ability, 

appearance, physical fitness and social level were statistically significant (p <0, 05 and p <0,001). 

According to the branch of sport, there was a significant difference in all subscales (p <0, 05 and p 

<0,001) in comparing the subscales of motives for taking part in physical / sport activities. The lowest 

score showed that those who do not play sports have higher scores than those who play individual sports 

(p <0, 05). 

 

Conclusion: Factors affecting individual physical activity vary in the level of interest and physical 

fitness according to sex, but do not change in talent, appearance and social levels. In addition to active 

involvement in sport, it is important that university students also deal with and socially support team 

sports. For elite athletes, a new survey study related to the motivating factors for sportive activity may 

be recommended. 

 

Keyword: Behavior, Physical Activity, Motivation 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Hareketsiz yaşamın neden olduğu bedensel, ruhsal hastalıklar ve sorunların kaygı verici düzeyde 

olduğu kabul edilmektedir (Arlı ve ark., 2009). Sağlıklı yaşamanın koşullarından, bir tanesi de fiziksel 

aktivitedir. Fiziksel sağlık ve fiziksel uygunluk bir bütündür. Fiziksel aktiviteler sağlık için önemli bir 

yer tutmaktadır ve yapılan fiziksel aktivitelerin sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilmektedir 

(Karacan,2013). Fiziksel aktivite, enerji tüketimi ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak 

tanımlanır (Arslan ve ark., 2003).   Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi 

ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli 

kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin 

desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle 

tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir (Bek, 2008). 

Fiziksel aktivite farklı yaşlardaki bireylerde belirli bir minimum yoğunluk da anatomik, biyokimyasal 

ve fizyolojik değişiklikleri konu alır. Fiziksel olarak uzun süreli aktif bir yaşam için daha iyi ve etkin 

bir fiziksel aktivite uyumuna acil ihtiyaç vardır.  Amerikan Spor Hekimliği Birliği ve Amerikan 

Diyetisyenler Birliği’ ne göre, yetişkinlerin her gün en az 30 dakikalık orta düzeyde şiddetli aktivite 

yapması gerekmektedir (Driskell et all., 2005). Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı sınav 

kaygıları, aileden uzaklaşma, geçim sıkıntısı, sosyalleşememe, gelecek kaygısı gibi birçok olumsuz 

koşullardan uzaklaşarak zinde bir vücut ve akıl sağlığı için mutlaka fiziksel aktivitelere 

yönlendirilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ile kişi gerilimini azaltabilir, günlük baskılardan 

uzaklaşabilir ve zihnini zinde tutabilir (Tunay, 2008). Fiziksel aktivite, zinde ve neşeli günlük yaşam, 

vücudu hastalıklara karşı koruma, alınan fazla enerjinin doğal bir şekilde harcanıp şişmanlığın 

önlenmesi, yaşlanma ve yaşlanmanın getirdiği organik gerilemenin yavaşlatılması, solunum ve dolaşım 

sistemlerinin üstün kapasiteye ulaşması ve bu kapasitenin korunması, sinirsel gerginliklerin azaltılması 

ve koroner damar hastalıklarının getirdikleri ölüm olaylarını önleyici ve koruyucu etkinin arttırılması, 

kasa bağlı eklem dokularının sağlık ve işlerliğinin korunması, sosyal kaynaşmanın sağlanıp yalnızlıktan 

kurtulmak ve duruş bozukluklarının önlenmesinde etkili olmaktadır (Arabacı ve Çankaya, 2007).  

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık ve fiziksel uygunluğu geliştirmek amacı ile fiziksel ve sportif 

aktivitelere katılım oranları Hollanda’da % 56, Almanya’da % 53, İngiltere’de % 41, Fransa’da % 39, 

İtalya’da % 35 ve İspanya’da % 28 düzeyinde olduğu (Bottenburg,2011), göz önünde bulundurulursa; 
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% 3,5’luk oranı ile Türkiye en düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip ülke konumundadır (Çeker ve ark., 

2013). Fiziksel aktivite ve egzersiz; koruyucu sağlık yaklaşımının bir aracı olarak bireyin sağlığını 

geliştiren, gelişmiş durumunu devam ettiren, yorgunluğa ve hastalıklara karşı direncini arttıran 

hareketlerin toplamıdır. Egzersizin yokluğu ve düşük fiziksel uygunluk seviyesi hastalık ve erken 

ölümler için çok önemli bir risk faktörüdür (Özer ve Baltacı, 2008). Fiziksel aktivitenin günlük yaşantıda 

alışkanlık haline getirilerek hayat boyu devam ettirilmesi birey ve toplum sağlığı açısından son derece 

önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite insanların günlük hayatının bir parçası olmalı ve 

yaşam tarzı haline getirilmelidir. Fiziksel aktivitelere katılımın bireylerde kendini anlatma ve kendine 

güveni arttırdığı, işbirliği, birliktelik ve centilmenlik ruhunu pekiştirdiği, zihin yorgunluğu ve gerginliği 

azaltmada yardımcı olduğu, başarı ve sosyal iletişim becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir (Gür ve 

Küçükoğlu, 1992). Güdülenme davranışa enerji ve yön verir. Güdü ve güdülenme harekete geçirici ve 

yön tayin edici unsurları kapsayan kompleks bir durum olarak değerlendirilebilir. Güdülerin davranışları 

başlatma, davranışların enerji ve şiddet seviyesini belirleme, davranışlara yön tayin etme ve 

davranışların devamını sağlamak üzere 4 fonksiyonu mevcuttur (Ünsar, 2011). 

Bu çalışmada değişik fakültelerde öğrenim gören öğrencileri fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenleri 

belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi değişik Fakültelerinden 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 

eğitimlerine devam eden ve gönüllü olarak çalışmaya katılan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 

4 farklı fakültede gerçekleştirilen çalışmaya 302 erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 

öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada kişisel bilgi formu, fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler ölçeği ve egzersiz davranışları 

değerlendirme anketi kullanılmıştır. 

Fiziksel Aktiviteye Güdüleyen Nedenler Ölçeği:   30 sorudan oluşan bu ölçek fiziksel aktiviteye 

katılım nedenlerini belirlemektedir. Bu nedenler 5 boyutta değerlendirilmektedir. Bunlar; 

ilgi/hoşlanmak (çünkü eğlenceli), yetenek (çünkü beni fiziksel olarak zorlayan aktivitelerden 

hoşlanırım), görünüm (çünkü kilomu korumak istiyorum, böylece daha iyi görünürüm), fiziksel 

uygunluk (çünkü fiziksel olarak zinde olmak istiyorum) ve sosyal (çünkü arkadaşlarımla birlikte olmak 

istiyorum) boyutlardır. 7`li likert tipi olan ölçeğin puanlaması 1 (kesinlikle doğru değil)`den 7 (kesinlikle 

doğru)`ye kadar sıralanarak belirlenir. Ölçekte yer alan alt bileşenlerden İlgi Boyutunu ifade eden 

sorular; 2,7,11,18,22,26,29 numaralı sorular, Yetenek Boyutunu ifade eden sorular; 3,4,8,9,12,14,25 

numaralı sorular, Görünüm Boyutunu ifade eden sorular; 5,10,17,20,24,27 numaralı sorular, Fiziksel 

uygunluk Boyutunu ifade eden sorular; 1,13,16,19,23 ve Sosyal Boyutunu ifade eden sorular; 

6,15,21,28,30 numaralı sorulardır. Her boyut kendi içerisinde değerlendirilerek puanlama yapılır 

(Özkar, 2010).   Bu çalışmada anketin güvenirlik katsayısı 0.81 olarak tespit edilmiştir.   

Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi:  Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları 

Anketinin Türkçe versiyonuna ait geçerlik ve güvenirlik çalışması Miçooğulları ark., (2010) tarafından 

yapılmıştır. Ölçek 32 ifadeden oluşmuştur. Ankette yer alan dört maddeye katılımcılar evet/hayır 

şeklinde ikili cevaplar vermişlerdir. İnsanların egzersiz yapma niyetleri ve egzersize katılma 

alışkanlıkları, maddelere verdikleri yanıtlara göre puanlama algoritmaları kullanılarak beş ayrı egzersiz 

davranış aşaması aşamasına ayrılmıştır: Bunlar; niyet öncesi, niyet, hazırlık, hareket ve devamlılıktır 

(Marcus ve Lewis, 2003).  

  Ankette sırasıyla şu sorular soruldu;(1) Mevcut durumda orta düzeyde yapılan aktiviteye bedensel 

olarak katılmaktayım,(2) Niyetim gelecek 6 ayda orta düzeyde yapılan aktiviteye bedeni olarak 

katılımımı arttırmaktır, (3) Mevcut durumda düzenli olarak orta düzeyde bedensel olarak aktivite 

yapmaktayım, (4) 6 aydan bu yana düzenli olarak orta düzeyde yapılan aktiviteye bedensel olarak 

katılmaktayım ve ilave olarak  (Çeker ve ark.,2013).  

Verilerin Analizi: Veriler SPSS 21.0 paket programında değerlendirilmiştir.  İstatistiksel işlemlerde 

Bağımsız t- testi, tek yönlü anova ve LSD testleri kullanılmıştır. 

 

 BULGULAR 

Tablo 1: Cinsiyete göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

 



276 
 

TABLE DLXVIII.  Alt 

boyutlar 

TABLE DLXIX.  C

insiyet 

TABLE DLXX. N TABLE DLXXI.  O

rtalama 

TABLE DLXXII.  St. 

sapma 

TABLE DLXXIII.  t-

test 

TABLE DLXXIV.  İlgi 

Boyutu 

TABLE DLXXV.  E

rkek 

TABLE DLXXVI.  3

02 

TABLE DLXXVII.  4

2,05 
TABLE DLXXVIII.  5,81 

TABLE DLXXIX.  -

2,03* 

TABLE DLXXX.  K

adın 

TABLE DLXXXI.  2

10 

TABLE DLXXXII.  4

3,18 
TABLE DLXXXIII.  4,59 

TABLE DLXXXIV.  Yet

enek Boyutu 

TABLE DLXXXV.  E

rkek 

TABLE DLXXXVI.  3

02 

TABLE DLXXXVII.  4

1,56 

TABLE DLXXXVIII.  6

,55 

TABLE DLXXXIX.  0,6

9 

TABLE DXC.  K

adın 

TABLE DXCI.  2

10 

TABLE DXCII. 4

1,99 
TABLE DXCIII.  5,26 

TABLE DXCIV.  Gör

ünüm Boyutu 

TABLE DXCV.  E

rkek 

TABLE DXCVI.  3

02 

TABLE DXCVII.  3

2,85 
TABLE DXCVIII.  6,68 

TABLE DXCIX.  -

1,35 

TABLE DC.  K

adın 

TABLE DCI.  2

10 

TABLE DCII.  3

3,59 
TABLE DCIII.  5,90 

TABLE DCIV.  Fizikse

l Uygunluk Boyutu 

TABLE DCV.  E

rkek 

TABLE DCVI.  3

02 

TABLE DCVII. 2

9,30 
TABLE DCVIII.  5,56 

TABLE DCIX.  -3,67** 

TABLE DCX.  K

adın 

TABLE DCXI.  2

10 

TABLE DCXII. 3

1,18 
TABLE DCXIII.  3,64 

TABLE DCXIV.  Sos

yal Boyut 

TABLE DCXV.  E

rkek 

TABLE DCXVI.  3

02 

TABLE DCXVII.  2

7,59 
TABLE DCXVIII.  5,51 

TABLE DCXIX.  1,2

1 

TABLE DCXX.  K

adın 

TABLE DCXXI.  2

10 

TABLE DCXXII.  2

6,94 
TABLE DCXXIII.  4,75 

  *p<0,05  ve **p<0,001 

 

 

Tablo 2:Yaş kategorisine göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

TABLE DCXXIV.  Alt 

boyutlar 

TABLE DCXXV.  Yaş 

kategorisi 

TABLE DCXXVI.  n TABLE DCXXVII.  O

rt. 

TABLE DCXXVIII.  S

t.sapma 

TABLE DCXXIX.  F/L

SD 

TABLE DCXXX.  İlgi 

boyutu 

TABLE DCXXXI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXXXII.  2

07 

TABLE DCXXXIII.  4

3,22 

TABLE DCXXXIV.  5

,17 

TABLE DCXXXV.  9,9

7** 

TABLE DCXXXVI.  1,2

>3 
TABLE DCXXXVII.  2

1-23 yaş (2) 

TABLE DCXXXVIII.  2

01 

TABLE DCXXXIX.  4

2,39 

TABLE DCXL.  5,

01 

TABLE DCXLI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCXLII.  1

02 

TABLE DCXLIII.  3

9,51 

TABLE DCXLIV.  7

,10 

TABLE DCXLV.  Yetene

k boyutu 

TABLE DCXLVI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXLVII.  2

07 

TABLE DCXLVIII.  4

2,88 

TABLE DCXLIX.  5

,24 

TABLE DCL.  12,37*

* 

TABLE DCLI.  1,2>3 TABLE DCLII.  21-23 

yaş (2) 

TABLE DCLIII.  2

01 

TABLE DCLIV.  4

1,44 

TABLE DCLV.  6,

18 

TABLE DCLVI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCLVII.  1

02 

TABLE DCLVIII.  3

8,30 

TABLE DCLIX.  7

,83 

TABLE DCLX.  Görünüm 

boyutu 

TABLE DCLXI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCLXII.  2

07 

TABLE DCLXIII.  3

3,64 

TABLE DCLXIV.  6

,44 

TABLE DCLXV.  7,7

1** 

TABLE DCLXVI.  1,2

>3 
TABLE DCLXVII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCLXVIII.  2

01 

TABLE DCLXIX.  3

3,40 

TABLE DCLXX.  5

,64 

TABLE DCLXXI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCLXXII.  1

02 

TABLE DCLXXIII.  2

9,89 

TABLE DCLXXIV.  8

,25 

TABLE DCLXXV.  Fiziks

el Uygunluk Boyutu 

TABLE DCLXXVI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCLXXVII.  2

07 

TABLE DCLXXVIII.  3

0,47 

TABLE DCLXXIX.  4

,19 

TABLE DCLXXX.  4,7

8* 

TABLE DCLXXXI.  1,2

>3 
TABLE DCLXXXII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCLXXXIII.  2

01 

TABLE DCLXXXIV.  2

9,84 

TABLE DCLXXXV.  5

,39 

TABLE DCLXXXVI.  2

4 ve sonrası (3) 

TABLE DCLXXXVII.  1

02 

TABLE DCLXXXVIII.  2

8,06 

TABLE DCLXXXIX.  6

,51 
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TABLE DCXC. Sosyal 

boyut 

TABLE DCXCI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXCII.  2

07 

TABLE DCXCIII.  2

8,44 

TABLE DCXCIV.  5

,22 

TABLE DCXCV.  10,

86** 

TABLE DCXCVI.  1,2

>3 
TABLE DCXCVII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCXCVIII.  2

01 

TABLE DCXCIX.  2

7,01 

TABLE DCC.  4,

72 

TABLE DCCI.  24 ve 

sonrası (3) 

TABLE DCCII.  1

02 

TABLE DCCIII.  2

4,87 

TABLE DCCIV.  6

,41 

          *p<0,05  ve **p<0,001 

 

 

 

 

Tablo 3: Branşa göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

TABLE DCCV.  TABLE DCCVI.   TABLE DCCVII.  n TABLE DCCVIII.  o

rtalama 

TABLE DCCIX.  S

t. sapma 

TABLE DCCX. F/LSD 

TABLE DCCXI.  İ

lgi Boyutu 

TABLE DCCXII.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCXIII.  1

52 

TABLE DCCXIV.  4

0,44 

TABLE DCCXV.  5

,01 

TABLE DCCXVI.  15,63

** 

TABLE DCCXVII.  1<2,

3 
TABLE DCCXVIII.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCXIX.  8

5 

TABLE DCCXX.  4

4,42 

TABLE DCCXXI.  2

,78 

TABLE DCCXXII.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCXXIII.  2

73 

TABLE DCCXXIV.  4

3,29 

TABLE DCCXXV.  5

,60 

TABLE DCCXXVI.  Y

etenek Boyutu 

TABLE DCCXXVII.  S

por yapmayan (1) 

TABLE DCCXXVIII.  1

52 

TABLE DCCXXIX.  3

7,22 

TABLE DCCXXX.  4

,83 

TABLE DCCXXXI.  91,25

** 

TABLE DCCXXXII.  1

<2,3 

TABLE DCCXXXIII.  2

>3 

TABLE DCCXXXIV.  T

akım sporları (2) 

TABLE DCCXXXV.  8

5 

TABLE DCCXXXVI.  4

8,38 

TABLE DCCXXXVII.  2

,67 

TABLE DCCXXXVIII.  F

erdi sporlar (3) 

TABLE DCCXXXIX.  2

73 

TABLE DCCXL.  4

3,52 

TABLE DCCXLI.  5

,54 

TABLE DCCXLII.  G

örünüm Boyutu 

TABLE DCCXLIII.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCXLIV.  1

52 

TABLE DCCXLV.  3

1,21 

TABLE DCCXLVI.  4

,04 

TABLE DCCXLVII.  17,00

** 

TABLE DCCXLVIII.  1

<2,3 

TABLE DCCXLIX.  2>3 

TABLE DCCL.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCLI.  8

5 

TABLE DCCLII.  3

8,58 

TABLE DCCLIII.  4

,30 

TABLE DCCLIV.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCLV.  2

73 

TABLE DCCLVI.  3

3,61 

TABLE DCCLVII.  7

,24 

TABLE DCCLVIII.  F

iziksel 

Uygunluk 

Boyutu 

TABLE DCCLIX.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCLX.  1

52 

TABLE DCCLXI.  2

6,99 

TABLE DCCLXII.  5

,90 

TABLE DCCLXIII.  49,66

** 

TABLE DCCLXIV.  1<2,

3 

TABLE DCCLXV.  2>3 

TABLE DCCLXVI.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCLXVII.  8

5 

TABLE DCCLXVIII.  3

4,42 

TABLE DCCLXIX.  2

,06 

TABLE DCCLXX.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCLXXI.  2

73 

TABLE DCCLXXII.  3

1,08 

TABLE DCCLXXIII.  3

,94 

TABLE DCCLXXIV.  S

osyal Boyut 

TABLE DCCLXXV.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCLXXVI.  1

52 

TABLE DCCLXXVII.  2

6,53 

TABLE DCCLXXVIII.  4

,35 

TABLE DCCLXXIX.  4

,05* 

TABLE DCCLXXX.  1<2,

3 

TABLE DCCLXXXI.   

TABLE DCCLXXXII.  T

akım sporları (2) 

TABLE DCCLXXXIII.  8

5 

TABLE DCCLXXXIV.  2

9,38 

TABLE DCCLXXXV.  2

,46 

TABLE DCCLXXXVI.  F

erdi sporlar (3) 

TABLE DCCLXXXVII.  2

73 

TABLE DCCLXXXVIII.  2

7,66 

TABLE DCCLXXXIX.  5

,82 

             *p<0,05  ve **p<0,001 

  

  

Tablo 4: Davranış değişim basamaklarına göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin 

alt boyutlarının karşılaştırılması 

 

TABLE DCCXC.   TABLE DCCXCI.  Değişi

m basamakları 

TABLE DCCXCII.  n TABLE DCCXCIII.  o

rtalama 

TABLE DCCXCIV.  S

t. sapma 

TABLE DCCXCV.  F/LS

D 
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TABLE DCCXCVI.  İ

lgi Boyutu 

TABLE DCCXCVII.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCXCVIII.  2

26 

TABLE DCCXCIX.  4

3,44 

TABLE DCCC.  5,

23 

TABLE DCCCI.  13,17

** 

TABLE DCCCII.  5<1,

2,3,4 
TABLE DCCCIII.  Eğilim 

(2) 

TABLE DCCCIV.  6

0 

TABLE DCCCV.  4

3,39 

TABLE DCCCVI.  5

,32 

TABLE DCCCVII.  Hazırlı

k (3) 

TABLE DCCCVIII.  5

5 

TABLE DCCCIX.  4

3,59  

TABLE DCCCX.  8

,14 

TABLE DCCCXI.  Hareke

t (4) 

TABLE DCCCXII.  7

1 

TABLE DCCCXIII.  4

1,82 

TABLE DCCCXIV.  3

,50 

TABLE DCCCXV.  Devam

lılık (5) 

TABLE DCCCXVI.  9

8 

TABLE DCCCXVII.  3

9,13 

TABLE DCCCXVIII.  5

,06 

TABLE DCCCXIX.  Y

etenek Boyutu 

TABLE DCCCXX.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCCXXI.  2

26 

TABLE DCCCXXII.  4

3,93 

TABLE DCCCXXIII.  5

,13 

TABLE DCCCXXIV.  4

0,14** 

TABLE DCCCXXV.  5

<1,2,3,4 

TABLE DCCCXXVI.  1

>4 

TABLE DCCCXXVII.  E

ğilim (2) 

TABLE DCCCXXVIII.  6

0 

TABLE DCCCXXIX.  4

2,66  

TABLE DCCCXXX.  4

,78 

TABLE DCCCXXXI.  H

azırlık (3) 

TABLE DCCCXXXII.  5

5 

TABLE DCCCXXXIII.  4

1,46 

TABLE DCCCXXXIV.  8

,19 

TABLE DCCCXXXV.  H

areket (4) 

TABLE DCCCXXXVI.  7

1 

TABLE DCCCXXXVII.  4

1,43 

TABLE DCCCXXXVIII.  4

,22 

TABLE DCCCXXXIX.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCXL.  9

8 

TABLE DCCCXLI.  3

5,90 

TABLE DCCCXLII.  5

,46 

TABLE DCCCXLIII.  G

örünüm Boyutu 

TABLE DCCCXLIV.  E

ğilim öncesi (1) 

TABLE DCCCXLV.  2

26 

TABLE DCCCXLVI.  3

4,21 

TABLE DCCCXLVII.  6

,58 

TABLE DCCCXLVIII.  9

,81** 

TABLE DCCCXLIX.  4

,5<1,2 

TABLE DCCCL.  2,3>

4 

TABLE DCCCLI.  Eğilim 

(2) 

TABLE DCCCLII.  6

0 

TABLE DCCCLIII.  3

4,72  

TABLE DCCCLIV.  8

,81 

TABLE DCCCLV.  Hazırlı

k (3) 

TABLE DCCCLVI.  5

5 

TABLE DCCCLVII.  3

1,21 

TABLE DCCCLVIII.  9

,69 

TABLE DCCCLIX.  Hareke

t (4) 

TABLE DCCCLX.  7

1 

TABLE DCCCLXI.  2

9,00 

TABLE DCCCLXII.  3

,47 

TABLE DCCCLXIII.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCLXIV.  9

8 

TABLE DCCCLXV.  3

0,55 

TABLE DCCCLXVI.  4

,89 

TABLE DCCCLXVII.  F

iziksel 

Uygunluk 

Boyutu 

TABLE DCCCLXVIII.  E

ğilim öncesi (1) 

TABLE DCCCLXIX.  2

26 

TABLE DCCCLXX.  3

1,38 

TABLE DCCCLXXI.  3

,62 

TABLE DCCCLXXII.  2

3,88** 

TABLE DCCCLXXIII.  5

<1,2,3,4 

TABLE DCCCLXXIV.  1

>4 

TABLE DCCCLXXV.  E

ğilim (2) 

TABLE DCCCLXXVI.  6

0 

TABLE DCCCLXXVII.  3

0,33 

TABLE DCCCLXXVIII.  2

,87 

TABLE DCCCLXXIX.  H

azırlık (3) 

TABLE DCCCLXXX.  5

5 

TABLE DCCCLXXXI.  3

0,77  

TABLE DCCCLXXXII.  5

,98 

TABLE DCCCLXXXIII.  H

areket (4) 

TABLE DCCCLXXXIV.  7

1 

TABLE DCCCLXXXV.  2

8,96 

TABLE DCCCLXXXVI.  3

,75 

TABLE DCCCLXXXVII.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCLXXXVIII.  9

8 

TABLE DCCCLXXXIX.  2

6,02 

TABLE DCCCXC.  6

,73 

TABLE DCCCXCI.  S

osyal Boyut 

TABLE DCCCXCII.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCCXCIII.  2

26 

TABLE DCCCXCIV.  2

7,85 

TABLE DCCCXCV.  5

,83 

TABLE DCCCXCVI.  7

,53** 

TABLE DCCCXCVII.  5

<1,2 

TABLE DCCCXCVIII.  2

>1,3,4 

TABLE DCCCXCIX.  E

ğilim (2) 

TABLE CM.  6

0 

TABLE CMI.  2

9,30  

TABLE CMII.  5,

70 

TABLE CMIII.  Hazırlık 

(3) 

TABLE CMIV.  5

5 

TABLE CMV.  2

7,00 

TABLE CMVI.  5,

79 

TABLE CMVII.  Hareke

t (4) 

TABLE CMVIII.  7

1 

TABLE CMIX.  2

5,83 

TABLE CMX.  3,

41 

TABLE CMXI.  Devamlılı

k (5) 

TABLE CMXII.  9

8 

TABLE CMXIII.  2

5,28 

TABLE CMXIV.  3

,98 

            **p<0,001 

 

 

Tablo 5: Fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler ölçeğinin her bir madde ortalaması 
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Alt Boyut Ölçek maddeleri Ortalama 

İlgi boyutu 2. Çünkü eğlenceli   6,30 

7.Çünkü bu aktiviteyi yapmayı seviyorum 6,35 

11.Çünkü beni mutlu ediyor 6,33 

18.Çünkü aktivitenin İlgi çekici olduğunu düşünüyorum 5,72 

22.Çünkü bu aktiviteden zevk alıyorum 6,22 

26.Çünkü bu aktiviteyi harekete geçirici buluyorum 6,02 

29.Çünkü katılım heyecanından hoşlanıyorum 5,45 

Yetenek 

Boyutu: 

3.Çünkü  beni fiziksel olarak zorlayan  aktivitelerle 

uğraşmaktan hoşlanırım. 

5,75 

4.Çünkü yeni beceriler elde etmek istiyorum 5,73 

12.Çünkü var olan beceri seviyemi devam ettirmek istiyorum. 6,11 

14.Çünkü fiziksel  olarak  zorlayıcı  aktivitelerden 

hoşlanıyorum 

5,45 

25.Çünkü bu aktivitede daha iyi duruma gelmek istiyorum 6,19 

8.Çünkü var olan becerilerimi geliştirmek istiyorum  6,39 

9.Çünkü mücadeleyi seviyorum  6,07 

Görünüm 

Boyutu: 

5.Çünkü kilomu korumak istiyorum, böylece daha iyi görünürüm 5,72 

10.Çünkü kaslarımı şekillendirmek istiyorum, böylece daha iyi 

görünürüm 

5,86  

17.Çünkü dış görünüşümü güzelleştirmek istiyorum  5,59  

20.Çünkü diğer insanlar için çekici olmak istiyorum 4,88   

24.Çünkü vücut şeklimi geliştirmek istiyorum 5,98  

27.Çünkü eğer aktiviteyi yapmazsam kendimi fiziksel olarak gösterişsiz 

hissedeceğim 

5,08  

Fiziksel 

Uygunluk 

Boyutu: 

1.Çünkü fiziksel olarak zinde (sağlıklı) olmak istiyorum  6,33  

13.Çünkü daha fazla enerjiye sahip olmak istiyorum  6,07  

16.Çünkü kardiyovasküler düzeyimi geliştirmek istiyorum 5,51  

19.Çünkü sağlıklı yaşamak için fiziksel gücümü korumak istiyorum 5,97  

23.Çünkü fiziksel sağlığımı ve görünüşümü korumak istiyorum 6,02  

Sosyal Boyut: 6.Çünkü arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum 5,57  

15.Çünkü bu aktiviteyle ilgilenen insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırım  5,68  

21.Çünkü yeni insanlarla tanışmak istiyorum 5,00   

28.Çünkü arkadaşlarım benimde katılmamı istiyor  5,18  

30.Çünkü bu aktiviteyi yaparken diğer insanlarla zaman harcamaktan 

zevk alıyorum  

5,94  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada alt boyutlardan ilgi boyutunun ortalaması kadınlarda 543,18 ve erkeklerde 

42,05; yetenek boyutunun ortalaması kadınlarda 41,99 ve erkeklerde 41,56; görünüm boyutunun 

ortalaması kadınlarda 33,59 ve erkeklerde 32,85; fiziksel uygunluk boyutu ortalaması kadınlarda 31,18 

ve erkeklerde 29,30 iken sosyal boyutun ortalaması kadınlarda 26,94 ve erkeklerde 27,59 olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 1).  İlgi ve fiziksel uygunluk boyutunda kadınların puanları erkelerden yüksektir. 
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Cinsiyete göre kadın ve erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05 ve p<0,001).  Karacan (2013) çalışmasında ilgi ve fiziksel 

uygunluk alt boyutlarını kadınlarda erkeklerden yüksek bulmuştur. Bu çalışmada da aynı sonuç 

görülmektedir. 

İlgi boyutunda ise bireylerin katıldıkları aktivitede eğlenmesi, mutlu olması ve zevk alarak heyecan 

duyma güdüleri ön plana çıkmaktadır (Karacan,2013). O halde kadınların erkeklere göre katıldıkları 

aktivitelerde eğlenme, mutlu olma ve zevk alarak heyecan duyma güdüleri daha fazladır. Yine fiziksel 

uygunluk boyutu değerlendirildiğinde bireylerin fiziksel olarak zinde (sağlıklı) olmak istemeleri, daha 

fazla enerjiye sahip olmak istemeleri, kalp ve damar gelişimini sağlamak istemeleri, fiziksel güçlerinin 

devamlılığını ve görünüşlerini koruma istekleri kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur.   Her 

ne kadar anlamlı bir farklılık bulunmasa da daha çok dış görünüşün ön plana çıktığı görünüm boyutunda 

kadınların puanı daha yüksektir. Görünüm boyutu kiloları koruma, vücut şekillerini geliştirerek daha 

çekici olma arzusunu barındırır. Görünüm boyutu düşük olursa insanlar kendilerini fiziksel olarak 

gösterişsiz hissedebilirler. Bu çalışmada anlamlı farklılık bulunmasa da erkelerin sosyal boyut puanı 

kadınlardan yüksektir. Bireylerin sosyalleşmesi, arkadaşları ile var olan ilişkilerini güçlendirmesi veya 

yeni arkadaşlıklar kurması amacıyla katıldıkları aktivitelerde diğer bireylerle vakit geçirmekten zevk 

alma arzuları sosyal boyutun bileşenlerini oluşturmaktadır (Karacan,2013). Erkeklerin sosyal boyut 

puanları yüksek olması Türk toplumunda erkeklerin daha aktif davranmalarının da etkisi olabilir. 

Çalışmada yaş kategorisine göre 17-20 yaş ve 21-22 yaş grubu puanları 24 yaş ve sonrası gruptan 

yüksektir. Bu puan yüksekliği ilgi, yetenek, görünüm, fiziksel uygunluk ve sosyal boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Karacan (2013) çalışmasında 23 yaş ve 

üstü grupta alt ölçek puanlarını daha genç olanlardan düşük bulmuştur (Tablo 2). Çalışmamızda da yaş 

grubu arttıkça ölçek puanları düşmüştür. 

Çalışmada branşa göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılmasında tüm alt ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük 

puana spor yapmayan kişiler sahip iken yetenek, görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları 

ile uğraşanlar ferdi sporlarla uğraşanlardan daha yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Spor yapmayan üniversite öğrencilerinin spora yönlendirilmesi yanında ferdi sporları yapanların da 

takım sporları ile de ilgilenmelerinin yerinde bir davranış olacağı düşünülmektedir. 

Callaghan ve ark. (2002), hazırlık, hareket ve devamlılık egzersiz davranış basamaklarında olan 

bireylerin, egzersiz davranış basamağının alt aşamalarında olan yani hareketsiz gruptaki (eğilim öncesi 

ve eğilim basamakları) bireylere göre egzersiz öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. 

Bu çalışmada davranış değişim basamaklarına göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen 

nedenlerin alt boyutlarının karşılaştırılmasında tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p<0,001).  Örneğin İlgi ve yetenek boyutunda en yüksek puanı eğilim öncesi aşamasında 

olanlar 43,44 ve 43,93 puan olarak almış iken en düşük puanı devamlılık aşamasında olanlar 39,13 ve 

35,90 puan olarak almıştır (Tablo 4). Tüm alt boyutlarda eğilim öncesi aşamadan eğilim, hazırlık, 

hareket ve devamlılık aşaması puanları sıralı şekilde düşmüştür.   Bu durum sportif aktiviteye katılım 

arttıkça spora güdüleyen etkenlerin önemini yitirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle elit sporcular 

için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni bir anket çalışması önerilebilir. 

Çalışmada ölçekte sorulara verilen cevaplara bakıldığında genelde 6 ile 7 puan aralığında olduğu 

görülmektedir. Ölçekte “4 biraz doğru” ve “7 kesinlikle doğru” olarak ifade edilmiştir. Ölçek 

maddelerine verilen cevaplara göre kesinlikle doğruya yakın puanlar elde edilmiştir. Katılımcılar 

eğlenceli,  aktiviteyi yapmayı seven, aktivitenin onu mutlu ettiği ve ondan zevk aldığı, onun için ilgi 

çekici olduğu ve heyecandan hoşlanma durumunda kesin doğruya yakın işarette bulunmuşlardır. O halde 

bu etkenler yüksek düzeyde motive eden etkenler olarak kabul edilebilir.    Yetenek boyutu alt 

maddelerinden alınan puanlara göre fiziksel olarak zorlayan aktivitelerle uğraşma ve zorlayıcı 

aktivitelerden hoşlanma, yeni beceriler elde etmek ve var olan beceri seviyesini devam ettirmek isteme,  

daha iyi duruma gelmek isteme ve mücadeleyi sevme durumlarında da çok istekli oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. Görünüm boyutu alt maddeleri puanına göre ise kiloyu korumak, daha iyi görünmek, 

dış görünüşü güzelleştirmek, diğer insanlar için çekici olmak, vücut şeklini geliştirmek, kendini 

gösterişsiz hissetmekten kaçınma durumlarında ilgi ve yetenek boyut alt maddelerinden daha düşük 

puan aldıkları görülmüştür. Katılımcılar için spora güdüleme konusunda önemli olmakla beraber ilgi ve 

yeteneği geliştirmeden daha az önemlidirler.  Fiziksel uygunluk boyutu alt maddeleri ortalama 

puanlarına bakıldığında zinde olmak, daha fazla enerjiye sahip olmak sağlığı ve görünüşü korumak 
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istekleri kalp ve damar sistemini geliştirmek ve fiziksel gücü korumak isteğinden azda olsa daha 

önemlidir. Sosyal boyut alt maddelerinde ise en düşük puan ortalaması bulunmuştur.  Arkadaşlarla 

birlikte olmak, aktiviteyle ilgilenenlerle birlikte olmak, yeni insanlarla tanışmak isteği, diğer insanlarla 

zaman harcamaktan memnun olma isteği biraz doğrunun üzerinde bulunmuştur. Bu durum toplumda 

sosyal ilişkilerin azalması, insanların sosyal ilişkilere girmekte korkuları olması veya değişik 

rahatsızlıkların olması şeklinde yorumlanabilir. Sosyal boyutta üniversite öğrencilerine destek olunması 

önerilir. 

Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk 

boyutunda değişmekte iken yetenek, görünüm ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite 

öğrencilerinin spora yönlendirilmeleri yanında takım sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal 

boyutta destek sağlanması gerekli olabilir. Spora yönlendirmede ve spor merkezlerinde güdüleyici 

etmelerden yararlanılmalıdır. Elit sporcular için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni bir anket 

çalışması önerilebilir. 
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Egzersiz Danışmanlığında Psikolojik Faktörler 
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Öz 

Fiziksel olarak aktif yaşamanın sağlığa olan faydaları bu konuda yapılan araştırmalar tarafından açıkça 

ortaya konmuştur. Kalp-dolaşım hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların risklerini 

azaltarak yaşamımıza faydalı olan egzersiz, aynı zamanda duygu durumumuzu, genel öz-yeterliği ve 

psikolojik olarak iyi oluş halimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Son zamanlarda bireylerin sağlıklı 

kalabilmesi için yapılan tavsiyeler minimum olarak haftada ortalama 150 dakika orta şiddette fiziksel 

aktivite yapılması gerektiği yönündedir. Sağlık için yapılan bu türden tavsiyelere rağmen dünyada ve 

ülkemizde yetişkin bireyler söz konusu fiziksel aktivite düzeyine ulaşmış değildirler. Egzersiz 

psikolojisi alanında yapılan çalışmalar egzersizin fiziksel ve psikolojik faydalarının gerçekleşebilmesi 

için egzersize katılımın devamlı olması gerekliliğini belirtmesine rağmen, egzersize başlayanların 

yaklaşık olarak %50’si egzersizi ilk 6 ayda bıraktıklarını belirtmektedirler. Egzersize başlama, egzersizi 

bırakma ve egzersize yeniden başlama şeklinde gerçekleşen egzersiz davranışı dinamik bir davranıştır 

ve bireyler egzersiz danışmanına farklı aşamalarda gelebilmektedir. Ayrıca her bireyin spor geçmişi, 

egzersiz ortamında yaşadığı kaygılar ve yeterlik duyguları farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla egzersiz 

danışmanlığı için gelen her birey kendine özgü danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar. Bu sebeple egzersiz 

alışkanlığını kazanmak isteyen herkese standart kalıplarla davranılamamaktadır. Egzersiz konusunda 

danışmanlık hizmeti veren bireyler veya kurumlar sporun içinden geldikleri için zaman zaman sedanter 

(hiç spor yapmamış) veya egzersize başlayıp bırakmış olan bir kişinin psikolojisini anlamakta zorluk 

çekebilmektedir. Bu sunumda ele alınan konular egzersiz danışmanlığı yapan bireylerin danışanlarının 

duygularını daha iyi anlamalarını ve egzersizde farklı motivasyonel stratejileri öğrenmelerini 

sağlayacaktır. Bu bağlamda bu sunumda egzersiz danışmanlığında psikolojik faktörler ele alınacak, 

egzersiz davranışını 5 basamağa bölen Kuramlar Arası Model kapsamında, her basamakta kişileri 

egzersize nasıl motive edeceğimize dair açıklamalar yapılacak ve son zamanlarda egzersiz esnasında 

kullanılan telefon uygulamaları ve çeşitli ekipmanların egzersizde hedef belirleyerek egzersiz 

motivasyonumuza nasıl katkıda bulunacağımıza dair konular ele alınacaktır. 

 

GİRİŞ 

Düzenli egzersiz yapılarak hareketsiz bir yaşantının neden olduğu organik ve fiziki bozukluklar 

önlenebilir veya yavaşlatılabilir, beden sağlığının temeli olan fizyolojik kapasite yükseltilebilir, fiziksel 

uygunluk ve sağlık uzun yıllar korunabilir (Griffith, 2002). Düzenli fiziksel egzersizin yararları üzerine 

yapılan araştırmalar sağlık profesyonellerinin literatüründe 1950’li yılların basından itibaren yer almaya 

başlamıştır. Bu dönemde yapılan yayınlarda fiziksel egzersizin sağlığı geliştirme ve hastalıkları 

önlemede yararlı bir davranış biçimi olduğu vurgulanmıştır (Speck, 2002). 1960’lı yıllara gelindiğinde, 

uzay hekimliği çalışmaları çerçevesinde uzun süreli uzay yolculukları sırasında insanların karşılaştıkları 

yerçekimsiz ve hareketsiz yasam koşullarında organizmada oluşan değişiklikler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmaların paralelinde tüm dünyada hareket azlığının kardiovasküler risk 

faktörlerinden biri olarak kabul edilmesiyle birlikte konuya ilgi artmış ve çalışmalar hızlandırılmıştır 

(Sevim 2002). 1978’de American Collage of Sports Medicine; fiziksel egzersiz için bir rehber 

yayınlamıştır. Bu rehbere göre fiziksel egzersizin haftada 3-5 kez, 15-60 dakika süre ile kalp hızını %60-

90 oranında arttırmasının sağlığı geliştirmek için yararlı olacağı vurgulanmaktadır. 1980’li yıllara 

gelindiğinde ise egzersizin pozitif bir sağlık davranışı olduğuna yönelik araştırmalar daha fazla yer 

almaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan tıbbi araştırmalar fiziksel egzersizin kardiovasküler 

hastalıklardaki risk faktörlerini azalttığını göstermektedir. Yine aynı dönemde fiziksel aktivite düzeyi 

ile kan basıncı, kolesterol düzeyi ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar 

yapılmaya başlanmıştır (Challagan, 2004;Speck, 2002). 2000’li yıllara gelindiğinde “ Sağlıklı İnsan 

2000 ” ulusal sağlık amaçları çerçevesinde yeni bir bakış açısı geliştiren ABD, egzersizin yasam 

kalitesini geliştirdiğini, hastalıklar ve sakatlıkları önlediğini ve ölüm oranını azalttığını açıklamıştır 

(Speck, 2002). 
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Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik kazanmada yararlı olduğu konusunda giderek daha 

fazla bulgu edinilmektedir. Bununla birlikte optimal bir sağlık için yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun 

yeteri kadar fiziksel aktivite yapmadıkları araştırmalarda gözlenmektedir (Bedard, 1995).  

Fiziksel aktivitenin bu pozitif etkileri doğrultusunda birçok gelişmiş ülkede fiziksel aktiviteye katılımı 

özendirmek, toplum sağlığının öncelikli hedefleri arasında yer almıştır (Cengiz, Aşçı ve İnce, 2008). Bu 

hedefleri gerçekleştirebilmek, fiziksel aktiviteye katılımı arttırmakla mümkündür ve bu bağlamda 

fiziksel aktivite davranışının devamlılığı sağlamak için etkili olan kişisel ve toplumsal tüm faktörleri 

ortaya koymak ve “herkes için spor” sloganıyla 3 yaşından 93 yaşına tüm insanların aktif bir yasam 

tarzını benimsemesi önemlidir. Son zamanlarda, fiziksel aktivite ve egzersize ilişkin psikolojik 

(Challagan, 2004; Mead ve ark., 2010) faktörler sağlık ve spor bilimleri alanlarında çalışmalar yapan 

araştırmacıların ilgi odağı olmuştur (Biddle, Fox ve Boutcher, 2000). Bu panelde, bireylerin egzersiz 

davranışına başlamasında ve bu davranışı sürdürmesinde etkili olan psikolojik faktörlere değinilecek ve 

spor merkezlerinde görev yapmakta olan fitness danışmanlarına danışanlarının egzersize devam etmesi 

konusunda neler yapabileceklerine dair tavsiyelerde bulunulacaktır. 

Etkili Egzersiz Danışmanlığının Stratejileri 

Egzersiz davranışını kazandırmaya yönelik aşağıda ele alınan davranışsal ve bilişsel değişkenlere dikkat 

ederek danışanlarınızın egzersize bağlılığına yardımcı olabilirsiniz (Anshel ve ark., 2003): 

 

1.Fiziksel konum 

Egzersiz danışanının işi veya evine yakın bir konumda egzersiz yapmasının egzersizde devamlılığın 

sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. Bireylerin evde egzersiz yapması onların rahatlığı açısından 

iyi olabilir ama gene evde egzersiz yapanların fitnes salonlarında veya dış mekanda egzersiz yapanlara 

göre daha az bu davranışı benimsedikleri görülmüştür. Egzersiz ortamının parlak ışıklı, renkli ve canlı 

bir atmosferde olması, egzersiz danışmanı eşliğinde çalışılması kişiler için daha caziptir ve egzersizde 

devamlılığın sağlanmasında etkilidir.  

 

2.Planlama 

Egzersiz programını iyi planlamalıyız. Kişinin gün içinde en enerjik olduğu saati ve günlük rutininde 

kendini fiziksel ve duygusal olarak en rahat hissedeceği saati seçmelerini sağlamalıyız. Uyku saatinden 

2 saat önce aerobik antrenman yapılmamalı bu durum derin uyku süresini dolayısıyla uyku kalitesini 

düşürmektedir. 

 

3.Yeni Başlayanlarda Egzersiz Danışmanının Rolü 
Egzersize yeni başlayan kişilerin stres ve kaygı düzeyleri yüksek olacaktır. Yeni başlayan danışanlara 

verilen egzersiz programı onlarda sakatlık korkusu, vücudun egzersize vereceği tepkiden korkma gibi 

kaygılara yol açacaktır. Ayrıca genelde fitnes salonları genç, fit ve çekici kişilerin tercih ettiği yerler 

olduğu için kendi fiziksel görünümleri ve fiziksel uygunluk düzeylerinden de çekingenlik yaşayabilirler. 

Çoğunlukla egzersizi doğru yapıp yapmadıkları konusunda ve doğru egzersiz ekipmanını kullanıp 

kullanmadıkları konusunda endişe yaşarlar. Bu düşünce ve kaygılara en çok neden olan şey başkalarının 

önünde (diğer egzersiz üyeleri) yeni karşılaştığınız bir program ile egzersiz yapıyor olmaktır. Bu sebeple 

fitnes salonuna ilk kez gelen kişi karşılanmalı, rahatlatılmalı ve yapacakları konusunda çok yalın bir 

dille bilgilendirilmelidirler. 

Egzersiz danışmanları danışanların kaygılarını anlayabilmeli, bu kaygıları gidermeye gayret etmeli, 

kişilerin egzersiz hedeflerini ve fiziksel uygunluk düzeylerini belirleyip onlara bu yönde uygun egzersiz 

programı hazırlamalıdırlar. Egzersiz ortamında onlar için belirsiz, kaygı verici, fiziksel ve duygusal 

olarak onları zorlayacak durumları ortadan kaldırmalıdırlar. Onların daha rahat hissetmeleri için fitnes 

salonuna aidiyet hissi geliştirilebilir, salona gelen diğer üyelerle iletişim ve arkadaşlık kurmaları 

sağlanabilir.  

 

4.Hedef Belirleme 

Doğru hedefler belirlemek egzersize yeni başlayan kişilerin, egzersizde devamlılık sağlaması açısından 

çok önemlidir. Genelde 6 ay içinde egzersizi bırakmak kişilerin hedeflerine ulaşamadığını 

düşünmesinde kaynaklanmaktadır. Bu yüzden danışanlara ulaşılabilir hedefler belirlemek çok 

önemlidir. 
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Zorlayıcı olmayan kısa vadeli, performansa dayalı hedefler özgüveni artırır ve egzersiz programına 

devamlılığı sağlar. Egzersizi bırakmak çaresizlik ve düşük öz-kontrol duyguları eşliğinde gerçekleşir. 

Mesela “Koşu bandında 20 dakika hiç durmadan kardio egzersizimi tamamlayacağım”, “Üst vücutta 3 

set direnç egzersizimi tamamlayacağım” veya “İnterval antrenmanımda 150 kalp hızına erişeceğim” 

gibi hedefler kısa vadede konulacak uygun hedeflerdir.  Bu hedeflerin performans hedefleri olduğuna 

dikkat ediniz. Sonuç odaklı değil performans odaklı hedefler konulmalı. Belirli bir kiloya ulaşmak veya 

vücut yağı yüzdesinde belirli bir rakama ulaşmak sonuç odaklıdır ve uzun süreli bir hedeftir. Bu türden 

hedefler sizin kontrolünüz dışında olduğu ve birçok faktörden etkilendiği için ilk planda tavsiye edilmez.  

 

5.Sosyal Etkileşim ve Destek 

Bazı egzersiz katılımcıları kalabalıktan izole bir şekilde egzersiz yapmayı tercih ederken çoğunluğu 

etkileşim halinde olmaktan keyif almaktadır. Özellikle yeni başlayanlar diğer üyelerle arkadaşlık 

kurduklarında kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Egzersiz danışmanının öncelikli amacı danışana 

kendini tanıtmak, uygun egzersiz programını vermek ve öğretmek olmalı ve sonrasında da danışanı diğer 

üyelerle tanıştırma konusunda girişimlerde bulunmalıdır. Birey evde egzersiz yapıyorsa ailesinin bu 

konuda onu desteklemesi çok faydalı olacaktır. Araştırmalar sosyal desteğin egzersizde devamlılığın 

sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. 

 

6.Ödüller 

Danışanların kısa vadeli hedeflerine ulaştıklarında çeşitli ödüller vermek onların egzersiz 

motivasyonuna faydalı olacaktır. 

 

7.Eğitim Materyalleri 

Yapılan işin değeri yazıya döküldüğünde daha anlaşılır olabilmektedir. Danışanlara onların anlayacağı 

düzeyde egzersizle alakalı eğitim materyali vermek (ağır bir dille yazılmış akademik makale değil, daha 

uygun bir dille yazılmış kaynaklar) onların uğraştıkları etkinliği daha iyi anlamalarına ve egzersiz 

alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olacaktır.  Aylık yayımlanan, farklı egzersiz türlerini, tekniklerini 

ve araştırma sonuçlarını ortaya koyan dergi gibi yayınlar egzersiz motivasyonunu etkili bir şekilde 

arttırabilir. 

 

8.Kulüpler, Organizasyonlar ve Programlar 

İnsanların bir gruba ait olma ihtiyaçları vardır. Katıldıkları gruplarda insanlar rahatlık, güven ve sosyal 

ihtiyaçlarını giderirler. Spor salonuna bu şekilde bağlılık hissi duyabilirler. Egzersiz programı ve spor 

tesisine bağlılık duyan bireylerin egzersize devam etme olasılıkları da daha yüksek olacaktır. Fitness 

salonu sahipleri haftalık etkinliklerle kulüp üyelerini biraraya getirebilir ve onların arkadaşlık kurmaları 

ve sosyalleşmeleri için zemin hazırlayabilirler. Haftalık egzersiz ile ilgili seminerler, pazar günü koşusu, 

şirketler veya kulüp üyeleri arasında farklı spor dallarından yarışmalar egzersiz motivasyonunu arttıran 

örnek etkinliklerdir. 

 

9.Kayıt altına almak 

Egzersize katılan bireylerin egzersiz ile ulaşmak istedikleri hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için neler 

yaptığını ve sonucunda neler kazandığını yazıya dökmesi için bir egzersiz defteri tutması önemlidir. Bu 

defter onun içsel motivasyonunu arttıracak ve algılanan yeterlik düzeyini arttıracaktır. Egzersiz 

danışmanlarının da danışanlarının özelliklerini, fiziksel ölçümlerini, ilk egzersize başladıkları düzeyi 

unutmamaları için benzer bir şekilde danışmanlık yaptıkları bireyin özelliklerini kayıt altına almaları 

gerekmektedir. Ayrıca danışanlarının o günkü egzersiz programındaki performanslarını kendilerince 

"Ali bu gün iyi iş çıkardı", "Gözde bugün egzersiz programını isteksizce yaptı" gibi kişisel 

değerlendirmeler de danışanın için egzersiz danışmanı tarafından tutulan not defterine yazılabilir. 

Egzersiz programında yer alan egzersiz şiddeti, süresi ve sıklığı gibi değerleri ile gerçekte yapılan 

değerleri de not almak kişilerin takibinin daha düzgün yapılması ve onları daha iyi yönlendirilmesinin 

sağlanmasında önemlidir. 

Egzersiz davranışında kayıt altına alınabilecek öğeler: 

a) Egzersizden dolayı kişisel sağlık faydaları 

b) Fiziksel aktiflik düzeyi (gün içindeki tüm aktiviteler) 

c) Düzenli ve planlı yapılan egzersiz program 
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d) Dinlenik kalp atım sayısı 

e) Egzersiz esnasında ulaşılan kalp atım sayısı 

f) Egzersiz engellerine yönelik çözüm önerileri 

g) Fiziksel ölçümler  

 

 

 

 

ÖZETLER   | ABSTRACTS   
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Kastamonu Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve 

Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Pedagojik Formasyona Yönelik 

Görüşleri 

 

 

Ayşe Topaloğlu - Cansu Koparan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 
 

ÖZ 

 

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK 

FORMASYONA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 

antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin formasyon programına yönelik 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya, beden eğitimi ve spor 

öğretmenliğinden 7, antrenörlük eğitimi bölümünden 7 ve spor yöneticiliği bölümünden 7 olmak üzere 

toplam 21 öğrenci katılmıştır. Araştırma, nitel olarak desenlenmiştir ve nitel veri toplama tekniklerinden 

olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşün alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği öğrencilerinin, formasyon programının kaldırılması gereken yetersiz bir program olduğu 

görüşüne sahip oldukları görülmektedir. Antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin 

ise, formasyon programının sınırlılık getirilmesi gereken bir program olduğu ve derslerin yetersiz 
olduğu düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Formasyon Eğitimi, Beden Eğitimi, Spor 
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8 Haftalık Nordı̇c Hamstrı̇ng Egzersı̇zı̇nı̇n Hamstrı̇ng Quadrı̇ceps Oranına ve Hamstrı̇ng Kas 

Kuvvetı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zait Burak Aktuğ - Arş.Gör. Ali Kerim Yılmaz - Doç.Dr. Serkan İ̇bı̇ş - Hasan 

Aka - Öğr.Gör. Cengiz Akarçeşme - Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen 

 

ÖZ 
 

 Yapılan çalışmanın amacı 8 haftalık Nordic Hamstring egzersizinin (NH) hamstring kas kuvvetine ve 

hamstring/quadriceps (H/Q) oranına etkisinin incelenmesidir. Yapılan çalışmaya amatör 22 genç 

futbolcu katılmıştır. Futbolcular sadece futbol antrenmanı yapan kontrol grubu (KG) (n=11) ve futbol 

antrenmanına ilaveten NH uygulayan Nordic Hamstring egzersiz grubu (NHEG) (n=11) olmak üzere 2 

gruba ayrılmıştır. Futbolcuların izokinetik diz kas kuvvetleri çalışmanın hemen başlangıcında ve 8 

haftalık NH egzersizinden sonra olmak üzere iki kez ölçülmüştür. Futbolcuların izokinetik diz kas 

kuvvetlerini belirlemede izokinetik dinamometre kullanılmıştır. Futbolcuların izokinetik kas 

kuvvetlerinin ön test-son test sonuçları arasındaki farklılık Wilcoxon testi ile belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre NHEG bulunan futbolcuların hem hamstring kas kuvvetinin (60ºs-1, 180ºs-1 ve 240ºs-1 

açısal hızlarda) hem de H/Q oranının (180ºs-1 ve 240ºs-1 açısal hızlarda) istatiksel olarak anlamlı şekilde 

arttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak sportif performansı artırmada ve yaralanma riskini 

azaltmada önemli faktörlerden olan H/Q oranının istenilen seviyeye ulaşmasında ve hamstring kas 
kuvvetinin artmasında NH egzersizlerinin son derece önemli bir faktör olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nordic Hamstring, H/q Oranı, Futbol 
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Adölesanlarda Beden Eğitimine Yönelik Bireysel Sosyal Sorumluluk Davranışları ve Sosyal 

Sermaye Algısı Arasındaki İ̇lişki: Pilot Çalışma 

 

 

Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz 
 

ÖZ 

 

 Bireysel sorumluluk, kişinin belirli hedefler belirleme ve eylemlerinin sonuçlarını kabul etmek gibi 

yapıları içerirken; sosyal sorumluluk diğer insanlarla iletişim ve iş birliği kurmak, saygı duymak ve 

ortak hedef belirlemek gibi yapıları içerir. Sosyal sermaye ise insanların kurdukları ilişkilere ve bu 

ilişkileri tutarlı bir şekilde devam ettirerek zorlukları kolaylaştırmak için birlikte çalışma yolları 

bulmalarını işaret eder. Adölesan çağın sosyal gelişim açısından önemli bir periyod olduğu 

düşünüldüğünde bu iki yapı arasındaki temel ilişkinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmaya 

gönüllü olarak 220 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmada "Soyal Sermaye Ölçeği" ve "Bireysel Sosyal 

Sorumluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrenciler arasındaki 

sosyal sermaye algısı (SSA) ile “saygı”, “önemseme”, “efor gösterme” arasında; yakın aile SSA ve 

öğrenci-öğretmen arasındaki SSA ile “saygı”, “önemseme”, “efor gösterme” ve “özyönlendirme” 

arasında; uzak aile SSA ile “önemseme” ve “efor gösterme” arasında; yaşanılan çevre SSA ile 

“önemseme”, “efor gösterme” arasında pozitif yönlü zayıf ve orta dereceli ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sermaye, Beden Eğitimi 
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Antropolojik Açıdan Dans ve Kökenleri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan 
 

ÖZ 
 

 Dansın nerede ve ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, tesbit edilen kayaüstü 

resimlerine dayanarak yapılan bazı belirlemeler var olup, araştırıcılar dansın insanın varlığıyla birlikte 

hayat bulduğunu ifade ederler. Çünkü insan oyun oynayan anlamına gelen “Homo Ludens”tir. 

Oyunculuk dürtüsüyle dünyaya gelir. Bir oyun türü olan dans da insanın doğuştan sahip olduğu yani 

biyolojik yapısının ürünüdür. Dans en genel tanımıyla insanın gövdesini belirli zaman ve mekanda 

kültürel olarak belirlenmiş özel hareket yapı ve anlam sistemi içinde kullanmasıdır. Dans antropolojisi 

insanın dansla ilgisini inceleyen antropolojinin bir dalıdır. İnsanın dansı niçin ve nasıl ürettiğini, nasıl 

dans ettiğini, dans kültürünü; dansın yapısını, morfolojisini ve işlevlerini inceler. İnsanların doğada 

bulunan varlıkların hareketlerini taklit etmesiyle başladığı kabul edilen dans, giderek âyinlerde tanrılara 

yakarma ve dua aracı olarak kullanılmıştır. Zaman içinde sosyo-kültürel bir olgu olarak bir görev veya 

ödev haline gelmiştir. Kendisine meyve veren kutsal ağacın gücüne sahip olmak, vücudundaki 

hastalıkları, kötülükleri uzaklaştırmak maksadıyla ağacın dallarını yere serip kendisine büyülü ve kutsal 

bir alan oluşturdu. Böylece ilk oyun alanı sınırlaması yapılmış oldu. Bu alan üzerinde, tabiattaki ritmi 

esas alıp, doğuştan var olan ritim duygusunu ve vücudundaki ritmi kullanarak önce elini ve ayağını, 

sonra da bütün vücudunu kullanarak ilk dans hareketlerini yaptı. Dans ederlerken temel hareketleri 

hayvan ve bitkileri taklitten ibarettir. Dans hareketler bütünüdür. Ancak bu hareketler hayatın normal 

akışı dışındaki hareketlerdir. Dansla hem enerji kontrol edilir, hem de serbest bırakılır. Dansta insanın 

kinesiyolojik ve biyomekanik yapısı, yani hareketi sağlayan bütün organları; bu organların birbirleriyle 

koordinasyonunu sağlayan beyni görev yapmaktadır. Dans, fiziksel gelişimi destekleyen aynı zamanda 

tüm spor branşlarında olduğu gibi fiziksel gerginliğin atılmasına yol açan önemli bir fiziksel aktivitedir. 

Dans sayesinde kişi bedenini tanır, geliştirir, terbiye eder. Dans, dansçının hem kişisel hem de grup 
koordinasyonunu başararak beden kontrolünü sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Dans Antropolojisi, Homo Ludens, Oyun, Kinesyoloji 
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Basketbol Sporcularının Sportmenlı̇k Yönelı̇mlerı̇nı̇n Farklı Değı̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel - Arş.Gör. Çağdaş Caz - Doç.Dr. Sümmani Ekici - Dr. 

Öğretim Üyesi Ercan Zorba 
 

ÖZ 
 

 Araştırmanın amacı, basketbol sporuyla ilgilenen üniversite öğrencilerinin sportmenlik 

yönelimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Üniversiteler 

Ligi Basketbol Turnuvasına katılan 87’si kadın, 123’ü erkek toplam 210 üniversite öğrencisi olan 

basketbol sporcusu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Vallerand ve ark., (1997) tarafından 

geliştirilen ve Sezen-Balçıkanlı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çok Boyutlu sportmenlik 

Yönelimi Ölçeği (MSOS)” ve araştırmacı tarafından sporcuların demografik özelliklerini belirlemek 

üzere hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların 

sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, basketbol sporcularının 

sportmenlik yönelimlerini farklı değişkenlere göre değerlendirmek amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans 

analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma 

testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<0,05 anlamlılık düzeyi dikkate 

alınmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, basketbol oynama süresi ve kulüp takımında oynama durumu 

değişkenlerine göre basketbol sporcularının sportmenlik yönelimlerinde istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Sportmenlik, Sportmenlik Yönelimi, Üniversite Öğrencisi 
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Bayan Voleybolcularda Plı̇ometrı̇k (Jump Squat) Egzersı̇zı̇n Dı̇key Sıçrama Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Cemali Çankaya - Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Araştırmacı Esra Kurt - Araştırmacı Seray 

Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Nazım Gürak - Öğr.Gör. Faruk Korkmaz 

 

ÖZ 
 

 Çalışmamız, bayan voleybolcularda pliometrik egzersizlerden biri olan jump squatın dikey sıçrama 

üzerine etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapıldı. Araştırma voleybol 2.ligde faaliyet 

gösteren Bursa Nova Spor Kulübünün lisanslı 10 adet bayan oyuncusu ile sınırlıdır. Sporcuların sezon 

içi antrenman programlarına dört haftalık pliometrik egzersiz olan jump squat egzersizi ilave edildi. 

Dikey sıçrama performansının belirlenmesi için Bosco testi kullanıldı. Elde edilen veriler varyans 

analizi ile değerlendirilerek tablolara dönüştürüldü. Sonuç olarak istatiksel bakımdan anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen sezon içerisindeki antrenman programı ve antrenman programına eklenmiş 

pliometrik çalışmalar boyunca ilk ve sonra yapılan dikey sıçrama ölçümlerinin ortalama değerlerinde 

bir artış göze çarpmaktadır. Bu ortalama değerlerdeki artış, pliometrik çalışmaların bayan 

voleybolcuların dikey sıçramalarını arttırabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın zayıf yönü olan 

istatiksel anlamlılığın bulunmaması pliometrik egzersiz süresinin kısa oluşundan kaynaklandığı, güçlü 
yanları ise pliometrik çalışmaların dikey sıçrama üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pliometrik, Voleybol, Kuvvet 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenı̇ Meslekı̇ Etı̇k Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 7 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 42 kod, 7 kategori ve 2 tema oluşmuştur. 

Mesleki yükümlülükler, Sportif araç ve gereçler, Çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluk, Sağlık ve 

fiziksel şartlar kategorileri “Mesleki sorumluluk temasını “oluşturmuştur. İşine saygı, öğrenciye saygı 

ve çalışma arkadaşlarına saygı “Mesleki Saygı temasını oluşturmuştur. Ortaya çıkan kodlar nicel 

maddelere dönüştürülerek 46 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe 

tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 5 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör 

analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.798 ve Bartlett Testi anlamlı 

bulunmuştur. Mesleki sorumluluk boyutunun açıkladığı varyans % 22.30, Mesleki saygı boyutunda % 

11.99 bulunmuştur. Toplam açıklanan varyans %34.29 bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında 

analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı 

güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. “Mesleki Sorumluluk” 

ve “Mesleki Saygı” olarak 2 alt boyutlu ve 19 maddelik ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekte bulunan mesleki sorumluluk ile mesleki saygı boyutları arasında Pearson 

Korelasyon Testine göre anlamlı (p=0.00) pozitif yönlü zayıf (0,24*) bir ilişki vardır. Elde edilen 19 

soruluk ölçek, 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. 

Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.84 

olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede 

geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenı̇ Meslekı̇ Motı̇vasyon Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki motivasyon düzeylerini ölçen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 6 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. 

Sportif alt yapı, yönetici tavır ve davranışları ve çalışma arkadaşları kategorileri “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Öğrenci ve veli kategorileri “Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Diğer tema ise “İçsel motivasyon” temasıdır. Ortaya 

çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam 

geçerliliği için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı 

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine 

uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve 

Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Okul ortamından kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0.586 

ile 0.787 arasında, Veli ve öğrenciden kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 

arasında İçsel motivasyon yük değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek 

faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin 

tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında 

analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 

0.36 ile 0.87 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin 

anlamlı (p<0,05) oldukları bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 

olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek 3 

boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde edilen 13 soruluk ölçek 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara 

ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım 

momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi 

öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve 
Güvenirlik 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Okul Sporlarında Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması 

 

 

Araştırmacı Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin okul sporlarında karşılaştığı sorunların 

araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Araştırmaya, Malatya İl merkezi ve ilçelerinde MEB 

bağlı resmi ortaokul ve liselerde görev yapan 36 erkek 14 bayan toplam 50 (elli) Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmeni gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmada nitel veri araştırma yöntemlerinden durum 

çalışması yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Veri analiz tekniği olarak içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin okul sporlarında karşılaştıkları sorunlar beş (5) ana temadan 

oluşmaktadır. Temalar da; velinin okul sporlarına bakış açısı, okul yönetiminin okul sporlarına bakış 

açısı, öğrencinin okul sporlarına bakış açısı, beden eğitimi öğretmenlerinin Gençlik Hizmetleri ile ilgili 

görüşleri ve öneriler yer almaktadır. Analizlerin sonucunda genel itibariyle beden eğitimi 

öğretmenlerinin okul sporlarına bakış açısı, içinde bulundukları mevcut durum, imkânlar dâhilinde 

katılım durumları ve karşılaştıkları sorunlar; fiziki alt yapının yetersizliği, okul sporları yönetmeliğinin 

bağlayıcılığı, malzeme eksikliği, velinin olumsuz spora bakış açısı, kurum personellerinin ilgisizliği, 

sorunlar karşısında çözüm odaklı olmamaları, ulaşım, müdürlerin baskısı, sağlık ve güvenlik önlemlerin 

azlığı ve yetersizliği, hakemlerin tecrübi bilgi eksikliği, Gençlik Spor Okul Sporları servis çalışanlarının 

planlamada koordinede eksiklikleri, yetenekli sporcuların teşvik yapılmaması, servis çalışanları ile 

iletişim eksikliği yaşanması ve ilçelerden gelen takımlara yolluk harcırahının verilmemesi, sınav odaklı 

veli-öğrenci-idare düşüncesi, beden eğitimi dersinin önemsenmemesi gibi verilere ulaşılmıştır. Okul içi 

ve okul dışı sportif etkinliklere katılımın sağlanması öğretmen ve öğrencilerin istek ve ilgi ile aktif bir 

çalışma içine girebilmeleri için saha, tesis, malzeme ve ulaşım sorunları çözülmelidir. Müsabakalarda 

sağlık-güvenlik önlemleri, hakemlerin tutumu kontrol edilmeli, yeni gelişen spor branşlarının tanıtımı 

okullarda da yapılmalı ve öğretmenlere yıl içinde hizmet içi eğitim verilmeli, okul spor yönetmeliği 

yeniden düzenlenmeli aileler-okul yönetimi-diğer branş öğretmenlerinin desteğini arttırmak için 
çalışmalar yapılmalı ve spora-sporcuya ve beden eğitimi öğretmenine gereken değer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Beden Eğitimi Öğretmeni, Sporcu Öğrenci 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlı̇ğı̇ndekı̇ İ̇lk Yılım 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Mehmet Akif Yücekaya - Berna Uğraş 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yılında karşılaştıkları problemlerin, 

olumlu ve olumsuz durumların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olarak desenlenen 

çalışmaya Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan toplam 18 beden eğitimi 

öğretmeni katılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemine göre mesleklerinin ilk yılını geçiren 8 beden eğitimi 

öğretmeni ve farklı hizmet yıllarına sahip 10 beden eğitimi öğretmeni olmak üzere iki ayrı odak grup 

görüşmesi yapılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekteki ilk yıllarındaki yaşadıkları 

deneyimleri tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat formu hazırlanmıştır. Odak grup 

görüşmeleri 1.5-2 saat sürmüş ve veri kaybının yaşanmaması için ses kaydı alınmıştır. Elde edilen veriler 

yazılı belgeye aktarıldıktan sonra Nvivo 9 programına yüklenmiştir. Elde edilen ham verilere tematik 

kodlama yöntemi ile içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Bulgulara göre Lisans eğitimi ile 

farklılık, beklentinin karşılanamaması, okuldaki yetersiz spor altyapısı, idari yapı ve uyum sorunları 

temaları bulunmuştur. Çalışmanın güvenilirliği için bağımsız araştırmacı ile yapılan kodlamaların 

temalar altında yerleştirilmesi karşılaştırılmasında sonucunda Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği 

güvenirlik formülüne göre güvenirlilik katsayısı, 0.84 olduğu tespit edilmiştir. Uzmanlar araştırma için 

güvenirlik hesabının 0.70’in üzerinde çıkmasını güvenilir kabul etmektedir. Araştırma sonucunda Beden 

eğitimi öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yılında uyum problemi yaşadıkları, aldıkları lisans eğitimi ile 
milli eğitimdeki öğretmenlik arasında farklılıklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Beden Eğitimi, Deneyim, Öğretmenlik Mesleği, İlk 
Yıl 
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Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine Ait Kazanımları 

Gerçekleştirme Düzeyi 

 

 

Sadiye Gülebağlan - Prof.Dr. Nail Yıldırım 
 

ÖZ 
 

 Beden eğitimi; bireylerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini hareketler yoluyla arttırmayı amaçlar. 

Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin okullarda beden 

eğitimi dersinin, kazanımlarının gerçekleşme düzeylerini belirlemek ve çözüm önerilerini ortaya 

çıkarmaktır. Bu çalışmanın alt soruları şu şekildedir: 1. Beden eğitimi öğretmenlerinin, beden eğitimi 

dersinin kazanımlarının gerçekleşme boyutunda, araç gereç ihtiyacı var mıdır? 2. Spor salonu ihtiyacı 

var mıdır? 3. Öğretmen bilgi ve yeteneği ne düzeydedir, neler yapılmalıdır? 4. İdarecilerin ve diğer branş 

öğretmenlerinin desteği var mıdır? 5. Ders saati yeterli midir? Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma 2017/2018 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve köylerinden kolay 

ulaşılabilir örneklem yoluyla elde edilen toplam 30 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak 

amacı ile beden eğitimi dersiyle ilgili yazılı cevap gerektiren 5 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. 

Çalışma bulgularına göre beden eğitimi dersinde kazanımları gerçekleştirmek için, öğretmenlerin 

okullarda spor malzemelerine ihtiyaç duydukları görülmüştür. Spor malzemelerine ulaşmada zorluk 

çektikleri, çoğu okulların spor salonlarının olmadığı ve çok önemli bir ihtiyaç olduğu belirtilmiş en kısa 

zamanda bütün okullara spor salonu yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin 

aldıkları eğitimin beden eğitimi dersi için yeterli olmadığı bunun için seminer, kurs, hizmet içi eğitim 

takviyeleriyle giderilebileceğini belirtmişlerdir. Ortaokul ve lise öğretmenlerinin eğitimlerinin yeterli 

olduğu, başka bir eğitime ihtiyaç duymadıkları, sınıf ve beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi 

dersi için idarecilerden ve diğer branş öğretmenlerden destek aldıkları görülmüş olup sınıf ve beden 

eğitimi öğretmenlerince ders saatinin de kazanımlar için yeterli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Kazanım, Öğrenci 
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Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Programları ve Türkiye’deki Yeri 

 

 

Dr. Bı̇jen Fı̇lı̇z 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor eğitiminde kullanılan sosyal sorumluluk programları araştırılmış; 

Türkiye’de hangi programların kullanıldığını belirlemek için yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu 

programlarla ilgili mevcut durum ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, Türkiye’de beden eğitimi ve 

spor eğitiminde sosyal sorumluluk programlarıyla ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanılmış; Bireysel 

ve Sosyal Sorumluluk modeli, Spor Eğitimi modeli ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme modeline dayalı 

programların kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada araştırmacılara ve öğretmenlere beden 

eğitimi ve spor eğitiminde kullanılan sosyal sorumluluk programları hakkında farkındalık kazandırılmak 

istenmiştir. Bu araştırma, öğrencilere sosyal sorumluluk davranışlarının kazandırılması için beden 
eğitimi ve spor eğitiminde çeşitli programların kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Öğretim Modeli, Öğretim Programı, Beden Eğitimi ve Spor. 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenlı̇ğı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Tutum ve Problem Çözme Becerı̇lerı̇nı̇n 

Çeşı̇tlı̇ Değı̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal - Kerim Balıbey - Ali Meral - Sinan Alıç 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin tutum ve problem çözme becerileri 

düzeylerini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulunda okuyan 111 kadın, 149 erkek olmak üzere toplam 260 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Üstüner 

(2006) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum 

Ölçeği ile Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe Uyarlaması Şahin, Şahin ve 

Heppner (1993) tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda cinsiyet, yaş, aile gelir düzeyi, sınıf düzeyi değişkenlerinde fark görülmezken, anne ve baba 

eğitim durumu değişkenin de anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca tutum ve problem çözme 

skorları arasında yapılan basit doğrusal korelasyon analizi sonucunda düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır (r=.028, p<.001). 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Tutum, Problem Çözme Becerisi 
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Beden Okuryazarlığı Ölçeğı̇’nı̇n Faktör Yapısının Türkı̇ye Örneklemı̇ne Yönelı̇k Sınanması: 

Geçerlı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Munusturlar - Arş.Gör. Günay Yıldızer 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada Beden eğitimi öğretmenlerinin beden okuryazarlık düzeylerini ölçmeye yönelik Sum 

ve diğ. (2016) tarafından geliştirilen Beden Okuryazarlığı ölçme aracının Türk dil ve kültürüne 

uyarlanması, geçerliği ve güvenirliği ile ilişkili özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 218 beden eğitimi ve spor katılmıştır.  

Ölçeklerin yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

kullanılmıştır. Güvenirlik için ise test tekrar test, iç tutarlılık ve madde toplam korelasyon analizlerinden 

yararlanılmıştır. Sum ve diğ. (2016) tarafından ortaya konulan 9 ifadenin 3 faktör altında toplandığı 

yapının DFA sonuçlarına göre anlamlı t-değerleri vermediği ve uyum indekslerinin referans 

aralıklarında olmadığı görülmüştür. Taslak madde havuzu aşamasından Öncelikle AFA ve sonrasında 

DFA sınamasına tabi tutulan ifadelerin faktör yük değerlerinin ,560 ile ,886 arasında değiştiği ve 

Cronbach güvenirlik katsayısının ,810 olduğu ölçme modelinin Türkiye örnekleminde, bilgi-anlama, 

iletişim ve kendine güven olarak 3 faktör altında toplanan, 9 ifade ile en iyi şekilde açıklanabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Okuryazarlığı, Beden Eğitimi Öğretmeni, Uyarlama Çalışması 
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Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Y Kuşağı ve X Kuşağı Öğretim 

Elemanlarının İ̇nternet Kullanımları ve Sosyal Medya Kullanımlarının Karşılaştırılmasına 

Yönelik Nitel Bir Araştırma 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Araç Ilgar - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Cı̇han - Pınar Sarı 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan Y kuşağı 

ve X Kuşağı Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımları ve Sosyal Medya kullanımına dair 

görüşlerinin keşfetmektir. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre 

belirlenmiştir. Çalışmayı 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi ve Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulunda görev yapan X kuşağında ve Y kuşağında toplam 10 öğretim elemanı 

oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma yarı yapılandırılmış bireysel 

görüşmeler ile gerçekleşmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme türünde 10 öğretim elemanının her biri ile 

ayrı ayrı ve yüz yüze görüşülmüş, görüşme esnasında bir ses kaydı ile görüşmeler kaydedilmiştir. Bu 

görüşme türünde belli bir sırada esnek olarak hazırlanmış ve genellikle her katılımcıdan spesifik 

verilerin toplanacağı açık uçlu sorular sorulmuştur. Verilerin analizi sonucun da kadın öğretim 

elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına göre internet kullanımı ve sosyal ağ kullanımının daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. X kuşağı öğretim elemanları ile Y kuşağı öğretim elemanlarının internet 

kullanımı ve sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişki incelendiğinde, X kuşağı yönünde negatif bir 

kulanım süresi bulunmuştur. Sonuç olarak; Y kuşağı (1980 – 1999 arası doğanlar) ve X kuşağı (1965 – 

1979 arası doğanlar) incelendiğinde yaş küçüldükçe kullanımın arttığı görülmektedir. Bilim insanlarının 

internet üzerinde geçirdiği bu süre kullanım amaçları açısından da ileriki çalışmalarda yordayıcı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: X ve Z Kuşağı, Sosyal Medya, İ̇nternet, 
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Cep Telefonum Olmadan Asla: Yaşam Tatmini ve Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma 

 

 

Prof.Dr. Metin Argan - Arş.Gör. Caner Özgen 

 

ÖZ 
 

 Cep telefonları günümüzde insanların taşıdığı en yaygın iletişim aracıdır. Dünya çapında cep telefonu 

kullanımının hızlı kabulüne rağmen cep telefonunun sosyal ve kültürel etkileri ile ilgili az sayda 

araştırma yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı cep telefonu bağlılığının yaşam tatmin düzeyi ve beden 

algısı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, kolayda örnekleme yöntemi ile Anadolu 

Üniversitesi öğrencisi olan toplam 206 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket 

verileri Yapılsa Eşitlik Modellemesi (YEM) ile analiz edilmiştir. Ölçüm modeli ile verilerin geçerliliği 

ve güvenirliliği sağlanmıştır. Teorik modelde yer alan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini 

keşfetmek için ilişkisel model kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaşam tatmini, cep telefonu 

bağlılığı ve beden algısı arasında pozitif ilişkiler keşfedilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili 

literatüre ampirik katkılar sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu Bağlılığı, Beden Algısı, Yaşam Tatmini 
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Çocuklarda Dinamik ve Statik Core Antrenmanın Fiziksel Performansa Etkisinin İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Arş.Gör. Murat Tutar - Yrd. Doç Dr. Türker Bıyıklı 

 

ÖZ 
 

 Araştırmada, yaşları 12-14 olan futbolcu çocuklara uygulanan dinaik ve statik core antrenmanların 

fiziksel performanslarına akut bir etkinin olup olmadığı incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 

kontrol gruplu ön test son test desenli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, futbol 

okul takımında oynayan ve 12-14 yaşlar aralığında olan sporculardan oluşturulmuştur. Dinamik Core 

grubu (DCG, n=15), Statik Core Grubu (SCG n=15) ve Kontrol grubu (KG, n=15) olmak üzere toplamda 

45 öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Araştırma grupları 10 hafta boyunca haftada 3 gün 30-35 

dakikalık statik ve dinamik Core antrenmanı uygulatılmıştır. Çocuk sporculardan antrenmanlar öncesi 

boy, kilo, dikey sıçrama, mekik çekme, durarak uzun atlama, flamingo denge, esneklik el kavrama 

kuvvet ve plank ön test ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına girildikten sonra; 

DCG, SCG ve KG gruplarının aritmetik ortalamalar (X), standart sapmaları (ss) alınmış ve ön test son 

test arasındaki farklar için eşlenmiş Paired Samples t-test uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 

düzeyinde incelendi. Bulgulara göre, 10 haftalık statik ve dinamik core antrenmanları kontrol grubu 

sporcularının performanslarına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak, çocuk 

sporculara uygulanacak olan core antrenman ile gelişim dönemlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca 

antrenman programı içeresinde bulunan hareketlerin dinamik core egzersizler olması kuvvet 

gelişimlerini statik hareketlere göre daha fazla etkileyecektir. Dinamik ve statik egzersizlerin kombin 
bir şekilde uygulatılması gelişimlerini daha fazla etkileyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Core, Statik, Dinamik, Çocuk, Kuvvet 
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Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Bazı Fiziksel ve Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Sema Can - Doç.Dr. Erkan Demirkan - Serkan Ercan 

 

ÖZ 
 

 Giriş / Amaç: Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, düzenli fiziksel aktiviteye katılım 

önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin bazı fiziksel ve 

sosyo-demografik özelliklerinin incelenmesidir. Metod: Çalışmaya 161 kadın ve 251 erkek olmak üzere 

toplam 412 gönüllü üye katılmıştır. Uzman desteği alınarak kişisel bilgi formu hazırlanmış ve veriler 

kendi beyanlarına dayalı olarak elde edilmiştir. İstatiksel analiz olarak frekans ve yüzde dağılımları 

verilmiştir. Bulgular: Kadın ve erkek katılımcıların yaş ortalamaları sırasıyla 34.23 ± 9.91 yıl, 32.97 ± 

9.37 yıl, boy ortalaması 164.6 ± 6.75 cm, 177.88 ± 6.29 cm, vücut ağırlığı 64.61 ± 10.60 kg, 82.36 ± 

10.76 kg, Beden Kütle İndeksi (BKİ) 23.85 ± 3.89 kg/m2, 26.02 ± 2.99 kg/m2 ’dir. Kadın ve erkek 

bireylerde “kronik hastalık” varlığı sırasıyla %16.1, %9.2; genel sağlık durumu algısı %55.9, %60.2 

“iyi”; beden ağırlık algısı %65.8; %66.9 “normal”, BKİ %64.6 “normal kilolu”, %55.7 “fazla kilolu”, 

sağlık muayenesinden geçme durumu %38.5, %41.0 “Evet”, üye giriş zamanı %39.2, %41.2 “akşam” 

saatlerinde olduğu belirlenmiştir. Meslek gruplarına göre ise, %24.0 “eğitimciler”, %26.5 “özel sektör” 

çalışanları olduğu görülmüştür. BKİ ile VAA arasında, ,574 düzeyinde ilişki görülmüştür (p<0.01). 

VAA “normal” olarak beyan eden bireylerin (n=249) BKİ’leri incelendiğinde 24.04 ± 2.6 kg/m2 olduğu 

görülmüştür. Sonuç: Üyelerin büyük çoğunluğunun genel sağlık durum algısının “iyi”, beden kütle 

indeksinin “normal kilolu” kategorisinde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte merkeze giriş zamanın 

akşam saatlerinde, meslek gruplarına göre ise daha çok eğitimci ve özel sektör çalışanlarının tercih ettiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Sağlık, Meslek 
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Effect Of An Adapted Exercise Program On Overweight And Obese Women Fitness And Body 

Composition 

 

 

Prof.Dr. Pop Cristiana Lucretia 
 

ÖZ 
 

 The ideal of a sound mind in a sound body promoted by ancient Greeks and embraced by humankind 

since recently was replaced by “globesity” in this new millennium. The term globesity illustrates the 

over eating and sedentary behaviour global dimension. Overweight and obese people encounter 

difficulties to meet the daily physical activity recommendation or to keep up with their healthy weight 

peers. The low levels of physical activity and weight gain vicious circle requires adjusted and adapted 

exercises programs dedicated those facing weight challenges. The purpose of this study was to determine 

how a special exercise program affects the fitness levels in a sample of overweight and obese woman. 

A group of 20 young adult women, between 18 and 24 years of age, with a BMI greater than 25 kg/m2, 

was evaluated before and after 20 weeks of intervention. The intervention consisted in 60 min sessions 

once a week of ergonomic exercises with effort volume, intensity and complexity adapted to the 

subject’s possibilities and needs. A variety of programs were used (stretching, circuit training using 

body weight, catch ball, Pilates, dance aerobic) aiming to provide a full range of motion and to stimulate 

the participant’s interest. Results showed a statistically significant progress in four physical fitness tests 

addressing abdominal, trunk, upper, and lower limb strength. Also a change in body composition was 

observed: the body fat percentage decreased in favor of muscle mass, even the average body weight 

hasn’t wane. Conclusion: intervention consisting in dedicated exercise programs may have a positive 

impact over young overweight and obese women body composition and fitness level. However attending 

physical activities is not enough for losing weight. Physical exercise must be completed with diet and 

furthermore essential changes in life style. As time the weight excess is becoming the norm and a serious 

concern in many countries, exercise programs need to be adapted and oriented toward pricing the effort 
and stimulating the physical activities of overweight and obese persons of all ages. 

Anahtar Kelimeler: Health, Physical Education, Weight Management, Lifestyle 
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Effects Of Coenzyme Q10 On The Lipid Profile Of Female Athletes 

 

 

Araştırmacı Farnaz Jenani Rabti - Prof.Dr. Afshar Jafari 

 

ÖZ 
 

 The aim of this study was to investigate the effect of coenzyme Q10 supplementation on the lipid 

profile of female athletes. 16 volunteer athletic women were randomly and double blindly divided into 

tow homogenous group including aerobic exercise with coenzyme Q10 supplementation and aerobic 

exercise with placebo malto-dextrine groups.Blood samples were collected twice before and after two 

weeks aerobic exercise with Q10 supplementation and placebo malto-dextrine. Results showed that Q10 

supplementation during aerobic exercise did not have any significant effect on the lipid profile of famele 

athletes but aerobic exercise resulted in significant reduction of lipid profile including tri Glycerid, LDL 
and HDL. 

Anahtar Kelimeler: Coenzyme Q10, Aerobic, Lipid Profile 
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Futbol Kültürünün Sosyal Medyadaki Özerk Alanı: Vole 

 

 

Arş.Gör.Dr. Aysel Ay 

 

ÖZ 
 

  Her bir toplumun genel kabulleri ve kültürünün olmasının yanı sıra, toplumlar içindeki daha küçük 

yapıya sahip topluluklarının da kendi kabulleri ve kültürleri vardır. Bu kabuller ve kültür yapıları kendi 

özel alanında aynı dilin farklı anlamlarına sahip kelimelerini barındırırlar. Adeta bir bilim dalı gibi 

terimler ortaya koyar ve yeni bir dünya oluştururlar. Bu dünya bazen etnik bir topluluğa, bazen dini bir 

topluluğa ve bazen de tüm bunlardan ayrılan spor gibi farklı grupları içinde barındıran bir alana dönüşür. 

Her bir spor dalı da kendi dünyasında kendine özgü motifler yaratır, özgün kelimeler üretir. Futbol da 

bir spor dalı olarak özgün bir dile, özgün bir kültüre sahiptir. Futbol kültürü o kültüre ait olan için anlamlı 

ve anlaşılırdır. Ayrıca bu kültür küresel çapta bir kültürdür ve küresel olabilmesinin en önemli 

araçlarından biri de kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişiminin bugünkü en büyük ve en hızlı sağlayıcısı 

ise yeni medyadır. Futbol kültürünün yayılmasında önemli bir yere sahip olan yeni medya, aynı zamanda 

futbol kültürünün özerk alanlarının da sağlanmasında aracı role sahiptir. İlk olarak sosyal ağlarda futbol 

ile ilgili hesapların yer alamsıyla sağlanmaya çalışılan bu özerk alan, sosyal ağın bizzat kendisi olarak 

varlığını daha da belirginleştirmektedir. Farklı içerikleri barındıran uygulama biçimleri içinde etkileşim 

ortamı sağlayan ve Türkiye menşeili olan ‘VOLE’ dikkat çekmektedir. Bu nedenle çalışmada, ‘VOLE’ 

adlı sosyal ağın futbol kültürünü pekiştiren özerk bir alan oluşturmadaki katkılarına değinmektir. Bu 

bağlamda, VOLE sosyal ağında yer alan spor programlarının sunucuları/yorumcuları ve takımların 

(sınırlılıklar gereği 3 büyükler) VOLE hesaplarındaki yorum, beğeni, anket katılımları gibi içerikler, 

aynı hesapların instagram/twitter hesaplarındaki, yorum, beğeni ve anket katılımları ile 
karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vole, Futbol, Futbol Kültürü, Özerk Alan, Sosyal Medya 
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Ground Reaction Force And Paraspinal And Gluteus Medius Muscle Activities During Gait İn 

Patients With Mild And Sever Idiopathic Scoliosis 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Shirin Yazdani - Prof.Dr. Nader Farahpour 
 

ÖZ 
 

 High ground reaction force (GRF) as well as the asymmetrical back and pelvic muscle activity in 

walking might be linked with scoliosis progression. This study aimed to assess how the severity of 

scoliosis affects the GRF and the activity of paraspinal (PS) and gluteus medius (GM) muscles in gait. 

Twenty scoliotic patients were divided in two groups of mild and severe scoliosis groups. Ten healthy 

subjects were served as control group. Using a motion analysis system, two force plates, and a surface 

EMG system the lower limb kinematics, GRF, and the activity of PS (at T6, T10, and L3 levels) and 

GM muscles were quantified during walking. Vertical GRF, PST6 and GM activity in severe scoliosis 

group were higher and asymmetrical with respect to control group. Gait training, postural correction, 

and back muscle strengthening may help to reduce the GRF and correct the asymmetrical activity of PS 
and GM muscles. 

Anahtar Kelimeler: Scoliosis, Gait, Ground Reaction Force, Muscle Activity 
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Kadın Futbolcuların Çeviklik ve Reaksiyon Özelliklerinin Mevkilere Göre Karşılaştırılması 

 

 

Araştırmacı Mehmet Onur Vurmaz - Doç.Dr. Bergün Meriç Bingül - Araştırmacı Hülya Adalı 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışma kadın futbolcuların mevkilere göre çeviklik-çabukluk ve reaksiyon farklarının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya kadın 1.liginde oynayan (yaş 20.20±3.17 yıl, boy 

168,85±6.08 cm, kütle 59,10±7.53 kg) 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, futbolcular 

mevkilerine göre kaleci (1), savunma (8), orta saha (7) ve hücum (4) olarak ayrılmıştır. Kadın 

futbolcuların tüm ölçümleri Light-Trainer (ışıklı egzersiz) cihazı ile yapılmıştır. Çeviklik-çabukluk için 

T testi, reaksiyon için ise Ligh-Trainer cihazıyla oluşturan ayak reaksiyon testi kullanılmıştır. Veriler 

SPSS 18.0 paket programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu veriler normal dağılıma 

uymadığı için parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi ile analizleri yapılmıştır. Bu değişkenlerle 

futbolcuların mevkilere göre çeviklik ve reaksiyon puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Sonuç olarak günümüz futbolu çok komplike olduğundan ve parçadan bütünü etkilediği için farklı 

mevkilerde oynayan oyuncuların çeviklik ve reaksiyon değerleri açısından birbirine benzerlik taşıdığı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Reaksiyon, Light-Trainer 
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Kamu Personelı̇ Seçme Sınavına Hazırlanan Aday Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Umutsuzluk 

Durumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Sultan Çalık - Dr. Öğretim Üyesi Celal Taşkıran - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi öğretmenlerinin 

umutsuzluk durumlarını incelenmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. 

Araştırma grubunu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde ve İstanbul merkezinde Kamu Personeli 

Seçme Sınavına hazırlanan 188 aday beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Beck vd. (1974) geliştirdiği ve Durak ve Palabıyık (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 0 ile 20 puan arasından puanlanmaktadır. Veri istatistiki 

işlemlerde bağımsız değişkenler normal dağılım gösterdiğinden ikili karşılaştırmalarda T testi, çoklu 

karşılaştırmalarda ANOVA testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

olarak α=0,05 olarak seçilmiştir. Araştırma bulgularında aday beden eğitimi öğretmen adaylarının 

umutsuzluk düzeyleri X=10,60 olduğu görülmektedir. Beck vd. (1974) çalışmalarında intihar 

girişiminde bulunmuş kişilerde X=11,90; depresyon tanısı konulmuş hastaların X=11,30 ve alkol 

bağımlılarının X=4,75 olduğunu bulmuştur. Bu durum öğretmen adaylarımızın umutsuzluk 

durumlarının ciddi oranda yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aday öğretmenlerin cinsiyetlerine ve 

mezun oldukları bölümlerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). Ancak 

aday öğretmenlerin yaşlarına ve hizmet yıllarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı fark vardır 

(p<0,05). Özellikle 29 yaş ve üzeri aday öğretmenler (X=12,90) ile 5 yıl ve üzeri sınava hazırlanan aday 

öğretmenlerin (X=13,25) umutsuzluk düzeylerinin çok yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Kamu 

Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi öğretmenlerinin umutsuzluk durumlarının 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kpss, Aday Beden Eğitimi Öğretmeni, Umutsuzluk 
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Lı̇sansüstü Spor Eğı̇tı̇mı̇ Gören Öğrencı̇lerı̇n Kı̇şı̇sel Başarıyla Bı̇reysel Karı̇yer Planlamaları 

Arasındakı̇ Etkı̇leşı̇m 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Arş.Gör.Dr. Abdurrahman Kırtepe - Doç.Dr. Zeki 

Coşkuner - Doç.Dr. M. Fatih Karahüseyı̇noğlu 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de spor bilimleri alanında lisansüstü öğretim gören 

öğrencilerin kişisel başarılarıyla bireysel kariyer planlama arasındaki ilişkilerini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın örneklem grubunu, Türkiye genelinde rastgele yöntem ile seçilmiş 108 lisansüstü öğretim 

gören öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli veriler, Erdoğan (2009) tarafından geliştirilen 

Seçer (2013) ve Uslu (2015) tarafından da kullanılan “Bireysel Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı 

Algısı Arasındaki İlişki” ölçek formuyla sağlanmıştır. Ölçek formu, dört temel alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, “Kendini Değerlendirme”, “Fırsatları Tanıma”, “Hedefleri Belirleme” ve 

“Plan Oluşturma” dır. Bu ölçek formu örneklem gruba elektronik ortamda doldurtulmuştur. 

Araştırmanın veri analizi SPSS 21 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, 

yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca, ölçek alt boyutlarına ait puan 

ortalamaları açısından bağımsız değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için iki 

bağımsız grup ortalamaları arasındaki karşılaştırmalarda t-testi uygulanmıştır. İkiden fazla grup 

ortalamalarının analizinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 

derecesi ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, “yaş”, “cinsiyet”, “eğitim türü (yüksek lisans 

ve doktora)”, “çalıştığı meslek grubu”, “mezun olduğu lisans bölümü”, “ileride çalışmak istediği sektör 

grubu” gibi değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ayrıca örneklem 

grubun verdiği cevaplar doğrultusunda, her boyutun toplam puanlarının ise genelde yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir: Kendini değerlendirme (ortalama puan: 4,29), Fırsatları tanımlama (ortalama 
puan: 3,81), Hedef belirleme (ortalama puan: 4,22) ve Plan oluşturma (ortalama puan: 4,09). 

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Lisansüstü Öğretim, Kişisel Başarı, Kariyer Planlama. 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Antrenörlük Mesleğı̇ne Yönelı̇k Tutum Ölçeğı̇ Gelı̇ştı̇rme Çalışması 

 

 

Araştırmacı Ahmet Turğut - Araştırmacı Volkan Sural - Prof.Dr. Adnan Kan 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin antrenörlük mesleğine yönelik 

tutumlarını ölçmeye dönük ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları 366 öğrenci ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşleri, yapı geçerliği ise 

hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla sağlanmıştır. Yapılan geçerlik çalışmaları 

neticesinde ölçeğin üç faktörlü toplam 15 maddeden oluştuğu ve faktörlerin birlikte varyansın % 

62,811’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ölçeğin tamamı ve alt faktörleri 

için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ile belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ait Cronbach alfa (α) değeri 

0,90 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu değerler ölçekten elde edilen puanların güvenirliğinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Elde edilen 

bulgular neticesinde; ölçeğin öğrencilerin antrenörlük mesleğine yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir 
bir şekilde ölçen bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antrenörlük Mesleği, Tutum Ölçeği, Ölçek Geliştirme 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlı̇k Mesleğı̇ne Yönelı̇k Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öznur Kara - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını 

cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne-baba mesleği, akademik başarı, lisanslı olarak spor yapma, beden eğitimi 

dersini sevme ve beden eğitimi dersine aktif bir şekilde katılma değişkenlerine göre incelemektir. 

Araştırma grubunu Karabük il merkezinde bulunan Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam eden 78 

kadın, 79 erkek olmak üzere toplam 158 11. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama 

aracı olarak, Yanık (2013) tarafından geliştirilen ‘Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine 

Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖMYTÖ)’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, 

bağımsız örneklem t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda cinsiyet, lisanslı spor yapma, derse aktif katılım değişkenlerinde anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p<, 05). Aile gelir, anne ve baba mesleği, algılanan akademik başarı ve ailede beden 

eğitimi öğretmeni olup olmaması değişkenlerine bakıldığına ise anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>, 
05). 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretmenlik Mesleği, Lise Öğrencileri 
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Music Rhythm İn The Motor Activities İn Gymnastics 

 

 

Prof.Dr. Giurka Gantcheva 

 

ÖZ 
 

 The idea of music rhythm makes the music and body-motor rhythm be considered identical. The skill 

to sense and reproduce the rhythm is in the base of a lot of sports disciplines called “artistic” because of 

the synchronization between human movements and music. In rhythmic gymnastics the sense of rhythm 

(or the rhythmical abilities) is considered one of the vital complex qualities and a component of 

coordination abilities. The aim of the research is to determine the level of rhythmical abilities of 

rhythmic gymnasts. The application of a test battery for coordination in rhythm where the movements 

are subjected to a certain rhythmical structure will enable us to clear up the relation between the inner 

motor rhythm, the rhythm of the motor activities in rhythmic gymnastics, determined by the nature of 

the movements – obligatory models and the music accompaniment. The research will help the creative 

process of designing rhythmic gymnasts’ competitive routines. 

Anahtar Kelimeler: Music Rhythm, Coordination, Rhythmic Gymnastics 
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Okul Sporları Personelı̇n Okul Sporlarına İ̇lı̇şkı̇n Görüşlerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan 

personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 yılında 

Mardin, Van, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan 15 personel 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri 

analiz tekniği olarak içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan kavramlar (kodlar) uygun 

temalar altında toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlama ve temalara ilişkin görüşleri 

Miles ve Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,76 çıkmıştır. 

Araştırmanın sonucunda 5 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “beden eğitimi öğretmenlerinin rolü”, “il 

tertip komitesinin rolünü”, “okul sporlarının gelişimini engelleyen nedenler” ve “Okul Sporlarına İlişkin 

öneriler”dir. Okul sporlarında katılım, maddi destek ve işleyişte önemli sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Okul sporlarında beden eğitimi öğretmenleri daha aktif rol üstlenmeleri, yolluk ve yevmiyelerin 

iyileştirmeleri ve okul sporları personellin daha etkin olmaları durumunda okul sporlarında nitelik ve 

nicelik unsurlarının artırılacağı kanısı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Personel 
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Okul Sporlarında Yarışan Sporcuların Voleybol Branşına Yönelme Nedenlerinin Araştırılması 

 

 

Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Arş.Gör.Dr. Kübra 

Özdemı̇r 
 

ÖZ 
 

 Çalışmanın amacı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul spor 

faaliyetleri bünyesinde yer alan Okul sporları Voleybol yıldız kız-erkek grup müsabakalarında yarışan 

sporcuların voleybol branşını tercih etme nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Veriler anket yoluyla elde 

edilmiştir. Araştırmanın evrenini Doğu Karadeniz grubunda yer alan Ardahan ilinde düzenlenen okul 

sporları grup müsabakasındaki 12 kız, 12 erkek takımındaki tüm sporcuları içermektedir. Örneklem 

olarak ise araştırmaya 7 farklı ilden (Erzurum, Trabzon, Iğdır, Rize, Van, Kars, Ardahan) katılan 7 

takımdan oluşan 80 kız-erkek sporcu alınmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle 

açıklanmış ve yorumlanıp, elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 24.0 paket istatistik 

programından faydalanılarak ve anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan 

sporcuların istatistiksel bulgularına göre voleybol branşına başlama yaşının büyük bir kısmını 13-14 ( 

% 63 ) yaş grubu oluşturmaktadır. Katılımcıların % 41.6’sı voleybol dışında başka bir branşla 

ilgilenmemektedirler. Katılımcıların voleybol branşındaki spor geçmişlerinin 2-3 yıl aralığında olduğu 

görülmüştür. Cinsiyete göre voleybol branşını tercih etme nedenleri farklılık göstermektedir. Ayrıca 

araştırmaya katılan sporcuların cinsiyetlerine göre voleybol branşına yönelme nedenlerinden milli 

takıma seçilmek, beden eğitimi öğretmeni olmak, spor yapan popüler bir insan olarak ilişkilerini 

sürdürmek, voleybol sporcusu olarak arkadaşlarının arasında tanınıp sevilmek beklentisi içinde 

oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Spor, Tercih, Branş, Cinsiyet. 
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Ortaokul Öğrencı̇lerı̇n Okullararası Oryantı̇rı̇ng Yarışmalarına Katılma Nedenlerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okul sporlarında oryantiring yarışmalarına katılma 

nedenlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Metot: Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. 

Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde 

küçükler ve yıldızlar okullararası oryantiring yarışmalarına katılan 171’i kız ve 192’i erkek olmak üzere 

toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora 

Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. 1 ve 3 puan 

arasında değer alan ölçekte 1’e yaklaştıkça katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken 

verileri normal dağılım gösterdiğinden ikili karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için 

ANOVA ve post hoc testi için Tukey kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. 

İstatistiki işlemlerin etki büyüklüklerinde T testi için Cohen’s d ve ANNOVA için Eta kare (ŋ2) ile 

bakılmıştır. Bulgular: Araştırmada ortaokul öğrencileri okullar arası oryantiring yarışmalarına 

oryantiring ile ilgili beceri geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), 

aktif olma (X=1,46), takım üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için 

katılmaktadırlar. Öğrencilerin cinsiyetleri, yarışmaya katılma yılları ve yarışma kategorilerine göre 

oryantiring yarışlarına katılım nedenleri arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Öğrencilerin 

sınıflarına ve yaşlarına göre oryantiring yarışlarına katılım nedenleri arasında anlamlı fark vardır 

(p<0,05). Sonuç: Fiziksel yeteneğin yanı sıra zihinsel yetilerin de geliştiği oryantiring sporuna, 

öğrencilerin oryantiring ile ilgili becerileri geliştirmek, yarışmak, başarmak ve eğlenmek için 

katılmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, Okul Sporları, Ortaokul, Spora Katılım, Öğrenci 
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Ortaokullarda (5.-8. Sınıflar) Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Dersı̇ Öğretı̇m Programının 

Uygulanabı̇lı̇rlı̇ğı̇nı̇n Spor Tesı̇slerı̇ Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Ahmet Turğut - Prof.Dr. Muhsı̇n Hazar 
 

ÖZ 
 

 MEB spor liselerinde, Spor tesisleri ve malzeme bilgisi öğretim programı adlı dersin hareket noktası 

olarak; “Sporda tesisleşmenin önemi, sporda belli bir yerlere gidilecek ve uluslararası platformda yer 

edilecekse tesislerimizin buna uygun olması gerektiği” şeklinde ifade ederek spor tesislerinin önemini 

belirtmiştir. Bu bağlamda Türkçe literatür incelendiğinde, Beden eğitimi ve spor dersi öğretim 

programının uygulanabilirliği açısından spor tesislerinin incelenmesine dair yapılmış bire bir herhangi 

bir çalışmanın bulunmaması alanın eksikliklerden biri olarak tespit edilmiştir. Bireyin bedensel, sosyal 

ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan Beden eğitimi ve spor’un okullarda uygulanmaya çalışılan 

müfredatının öğrencilerin istenilen kazanım hedeflerine ulaştırılması için bu noktada spor tesisleri önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Ortaokullarda (5-8) Beden eğitimi ve spor dersi öğretim 

programının uygulanabilirliğinin okul spor tesisleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 

Ankara ili il merkezi ve seçilmiş ilçelerindeki ortaokullar, örneklem gurubunu ise bu okullardaki 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun bir anket geliştirilmiştir. Anket formu tüm 

örneklem grubuna uygulanacaktır. Uygulanacak anketlerden hatasız dolduran anketler değerlendirmeye 
alınacaktır. Gerekli analizler SPSS programı ile yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Tesisleri, Uygulanabilirlik 
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Oryantı̇rı̇ng İ̇l Temsı̇lcı̇lerı̇nı̇n Faalı̇yet ve Sorunlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırma 2017 yılı Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) il temsilcilerinin faaliyet ve 

sorunlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu gönüllü olarak araştırmaya katılan 76 il temsilcisi 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış “İl Faaliyet Bilgi Formu” 

kullanılarak görüşme yapılmıştır. Araştırma için TOF gerekli izin (643 sayılı) alınmış ve etik kurul 

raporu (2017-19-2) alınmıştır. Verilere içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. İçerik analizinde 

tematik kodlama ile kavramlar ortaya çıkartılmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara 

ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 

0,82 çıkmıştır. Araştırma bulguları 5 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar “il temsilciliğin zayıf 

yönleri”, “İl temsilciliğin güçlü yönleri”, “İl temsilciliğin hedefleri”, “İl temsilcisinin İş Doyumu” ve 

“İldeki Oryantiring Dinamikleri” şeklindedir. Araştırma sonucunda bazı il temsilcilerinin oryantiring 

bilgi, tecrübe ve becerilerinin yüksek olduğu görülürken bazı il temsilcilerin bilgi birikimleri ve 

tecrübelerinin çok az olduğu görülmüştür. Sonuç olarak federasyonun illerdeki gölgeleri olan il 

temsilcilerinin illerindeki oryantiring sporunun yaygınlaşmasında etkileri yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, İ̇l Temsilcisi, Faaliyet, Spor 
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Profesyonel Futbolcularda Görülen Spor Yaralanmalarının Prospektı̇f Olarak 

Değerlendı̇rı̇lmesı̇ ve Rehabı̇lı̇tasyonun Önemı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Halı̇l Hakan Uysal - Kemal Ergı̇n 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu araştırma profesyonel futbolcularda görülen spor yaralanmalarının prospektif olarak 

değerlendirilmesi ve rehabilitasyonun etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya, 2014-2015 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig’de yer alan 7 takımda ve PTT 1. Lig’de 

yer alan 2 takımda profesyonel futbol oynayan, yaşları 18 ile 36 arasında değişen 272 erişkin erkek 

profesyonel futbolcu dahil edilmiştir. Bir sezon boyunca sakatlanma yaşayan 87 futbolcunun yaşadıkları 

sakatlıkları ve rehabilitasyon süreçleri incelenmiştir. Bulgular: En sık kas, bağ ve tendon yırtıklarının 

(% 47.1) meydana geldiği görüldü. Radyolojik değerlendirme olarak en fazla MR (%96.6) uygulandığı, 

olgulardan 11’inin (%12.6) geçmişte sigara kullandığı, 17 olgunun ise halen kullanmakta olduğu, günlük 

ortalama kullanılan sigara miktarının 2.9 adet olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan rehabilitasyon 

yöntemleri değerlendirildiğinde; en fazla TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) (% 

95.4), masaj (% 79.3), egzersiz (%74.7), coldpack (% 73.6), hotpack (%72.4), ultrason (%69), 

mobilizasyon (%59.8), bantlama (%55.2) ve kuru iğneleme (%49.4) uygulandığı görüldü. Sonuç: 

Sporcuların yaşadıkları sakatlanmalar ve uygulanan tedavi uygulamaları hakkında düzenli istatistiklerin 

tutulması doğru tanı ve tedavi programının belirlemesine yardımcı olabileceği gibi ekonomik 

kayıplarında azaltılmasında etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Futbolcular, Spor Yaralanmaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Değerlendirme, İstatistik. 
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Rektörlük Seçmelı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Derslerı̇nı̇ Tercı̇h Eden Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nde 

Beden Algısı ve Spor Derslerı̇ne Katılım Nedenlerı̇nı̇n Araştırılması 

 

 

Öğr.Gör. Kürşat Hazar - Dr. Mustafa Kaya - Öğr.Gör. Sinan Çelı̇kbı̇lek - Doç.Dr. Yakup Akif 

Afyon 

 

ÖZ 
 

  ÖZET: Çalışmada rektörlüğe bağlı seçmeli beden eğitimi ve spor derslerini tercih eden üniversite 

öğrencilerinde beden algısı ve spor derslerine katılım nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte ve bölümlerde öğrenim gören, yaş 

ortalamaları 21,1493 Olan ve isteğe bağlı özel ilgi alanında bulunan spor derslerini tercih eden 118 

Kadın 170 erkek olmak üzere toplamda 288 Öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara çalışma 

öncesi ayrıntılı bilgi verilerek gönüllü olduklarına dair belge imzalatılmıştır. Ayrıca bu kişilerin 

herhangi bir sağlık problemleri olup olmadığı tespit edilerek sağlık sorunu olanlar çalışma kapsamı 

dışında bırakılmışlardır. Çalışmaya katılan araştırma gurubunda sırasıyla spor yapma ve yapmama 

nedenleri ölçeği ile beden algısı ölçeği uygulanarak veriler anket yöntemi ile elde edilmiş olup IBM 

Spss 22 adlı paket program ile kayıt edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için nonparametrik 

test yöntemleri kullanılmıştır. İstatiksel işlem olarak Pearson Kolerasyon analizi 0.01 anlamlılık 

düzeyiyle incelenmiştir. İki değişken değerleri arasındaki farklılığa ilişkin Mann Whitney-U Testi 

(p<0.05), aralarında korelasyon olan iki değişken için bağısız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

etkisinin belirlenmesinde (0.05) ve (0.01) önem düzeyinde regreasyon analizi yapılmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin Spor derslerine katılım tercih puanları Beden algısı seviyelerini (P<0,05) düzeyinde 

etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin Spora katılım tercih puanlarının beden algıları üzerinde % 27,4 

düzeyinde açıklayıcı etkisi vardır. Sonuç olarak bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha yüksek 

spora katılım ve beden algısı düzeyine sahip oldukları görülürken, öğrencilerin Spora katılım tercih 
puanları ile beden algısı seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (P<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Beden Algısı 
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Reliability Of Two New Teacher-Made Tests For The Assessment Of Accuracy İn Snooker 

 

 

Öğr.Gör. Ahmad Hamzeh - Prof.Dr. Shirin Yazdani - Doç.Dr. Mahta Eskandarnejad 

 

ÖZ 
 

 Accuracy has an important role in potting the balls in snooker. The aims of this study were to introduce 

two new tests for accuracy assessment in snooker and evaluate the reliability of them. 10 male snooker 

players voluntarily participated in this study. Based on the nature of snooker, two tests designed as: a) 

based on number of potting the balls into the different pockets (3 sets, each set 5 stroke to the right, left, 

right lateral and left lateral sides) and b) based on total scores which is getting from potting the balls 

into different pockets. The test-retest method was used for the assessment of reliability. So, tests were 

performed in two sessions with a one-week interval. Results showed that both tests had high reliability 

for the assessment of accuracy in snooker, also, the reliability of score based test was more than other 
test, so it is strongly recommended for accuracy assessment in snooker. 

Anahtar Kelimeler: Reliability, Snooker, Accuracy 
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Research Of The Coordination İn Rhythm Of Sports-Students 

 

 

Doç.Dr. Giurka Gantcheva - Dr. Öğretim Üyesi Emil Videv - Doç.Dr. Bisser Grigorov 

 

ÖZ 
 

 The different sports disciplines have various specific requirements to the different physical qualities 

of the athletes. Coordination abilities are important in all kinds of sports but their manifestation is strictly 

defined by the nature of the motor activity. The aim of the research is to examine the coordination in 

rhythm of athletes practicing different kinds of sports. The rhythm of the movements in the applied tests 

is complex and the athletes show different results. The determined dependences are not the same and 

persistent. The comparison of the rhythmical abilities of the athletes from different sports has to be done 

after grouping the researched individuals according to the type of motor activity they practice after 

taking into consideration its specific characteristics: sports where motor activities constitute a 

determined motor model; sports where such model does not exist; sports where motor activity is 

accompanied with music or with no musical accompaniment; sports where an apparatus is used, 
depending on its nature. 

Anahtar Kelimeler: Sport, Rhythmical Abilities, Sports Disciplines 
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Sekı̇z Haftalık Su Cı̇mnastı̇ğı̇nı̇n Sedanter Bayanlarda Yaşam Kalı̇tesı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Prof.Dr. Burc Güldalı - Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Doç.Dr. Özgür Bostancı - Doç.Dr. Tülin 

Atan 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Araştırma, sedanter bayanlarda sekiz haftalık su cimnastiğinin yaşam kalitesi ve bu kaliteyi 

oluşturan alt boyutlar (genel yaşam kalitesi, genel sağlık, bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

çevresel alan) üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya17 

yetişkin sedanter bayan katılmıştır. Egzersiz programı sekiz hafta süresince su cimnastiği çalışması 

şeklinde yapılmıştır. Egzersizlerin başladığı ilk gün ve sekizinci haftanın tamamlandığı gün olmak üzere 

katılımcıları vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve yaşam kalitesi puanları 

kaydedilmiştir. Yaşam kalitesi ölçümü için SF-36 kullanılmıştır. Ön test ve son test puanları arasındaki 

farklılıklara paried simple t- testi ile bakılmıştır. Bulgular: Sekiz haftalık su cimnastiği programının 

sonunda katılımcı sedanter kadınların egzersizler öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 bulunurken 

egzersiz sonrasında 29,41 olarak bulunmuştur. Ruhsal sağlık puanları egzersiz öncesi 17,71 bulunurken 

egzersiz sonrasında 18,82 olarak tespit edilmiştir. Çevresel alan puanları egzersiz öncesi 31,12 egzersiz 

sonrasında ise 31,41 olarak hesaplanmıştır. Sosyal alan puanları egzersiz öncesi 10,00 olarak tespit 

edilirken egzersiz sonrasında 10,47 olarak tespit edilmiştir. Vücut ağırlığı, BMI ve vücut yağ oranlarında 

anlamlı düşüşler meydana gelmiştir (p<0,05). Sonuç: Su Cimnastik programına katılan Sedanter 

kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı 

artışlar gözlemlenmiştir.8 haftalık su cimnastiğinin sedanter kadınlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı 

ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte bedensel performanslarını ve yaşam kalitesini artırmaktadır. 
Sedanter bayanlara su cimnastik programları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sedanter Bayanlar, Su Cimnastiği, Yaşam Kalitesi 
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Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

Nilgün Ulu - Arş.Gör. Tuba Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Irmak Hürmeriç Altunsöz 
 

ÖZ 
 

 Türkiye’de 2012 yılında Milli Eğitim Sisteminde yapılan değişiklik ile ilkokullarda okutulan beden 

eğitimi ve spor dersinin yerini oyun ve fiziki etkinlikler dersi almıştır ve bu ders sınıf öğretmenlerinin 

sorumluluğuna verilmiştir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi 

öğretimindeki güven seviyeleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinin 32 farklı 

okulundan 320 (147 K, 173 E) sınıf öğretmeni katılmıştır. Spittle, Watt ve Spittle (2011) tarafından 

geliştirilen bir ölçek ile değerlendirilen sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretimi 

sırasındaki güven seviyeleri düşük çıkmıştır (X=4.00, SS=.95). Ayrıca, öğretmenlerin yönetim ve 

planlama becerilerindeki güven seviyeleri (X= 4.24, SS=.93), spor öğretme becerilerindeki (X=3.23, 

SS=1.29) güven seviyelerinden daha yüksek çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin hizmet yılı (Wilks’λ= .969, 

F (6, 630) = 1.65, p > .05) ve okuttukları sınıf düzeyi (Wilks’ λ= .987, F (6, 632) = .682, p > .05) ile 

oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretimi sırasındaki güven seviyeleri arasında ise anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Öğretmenlerin güven seviyelerinin artırılması, öğretmenlerin dersteki öğretme 

becerilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Sonuç olarak, öğretmenlerin hizmet içi eğitimler, çalıştaylar ve 
seminerler ile desteklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi, Sınıf Öğretmenleri, Güven Seviyesi 
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Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yönelı̇k Uygulamaların Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya - Doç.Dr. 

Sebahattin Devecı̇oğlu 
 

ÖZ 
 

 Günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, toplumsal, ekonomik ve 

bilimsel değişimin sürecini yeniden düzenlemiştir, bunun sonucunda da giderek bir ağ toplumunun 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu hızlı değişim, birçok sektörü etkilediği gibi eğitim ve spor 

sektörünü de etkilemiş ve internet üzerinden e-öğrenme programları gibi uygulamaların ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Bu uygulamaların çoğu toplumsal yaşamda kolaylık, zaman ve bireylerin 

gücünden tasarruf sağlamakta, değerlendirme ve geri bildirim almada esneklik oluşturmaktadır. Bu 

uygulamalar, zaman ve mekan gibi sorunlar nedeniyle normal eğitim alma imkanı bulamayan bireylere 

eğitim imkanı da sunmaktadır. Ayrıca her an her yerde erişim sağlama imkanı sunan e-öğrenmenin 

Türkiye’deki gelişimi, hızlı ve kolay bir boyut alarak hem bireysel hem de kurumsal taleplerin artmasına 

neden olmuştur. Bu uygulamaların geleneksel sistemin yerini alması mümkün olmasa da geleneksel ve 

e-öğrenmenin bütünleşmesine ve daha etkin bir rol almasına sebep olmuştur. Bu kapsamda yapılan bu 

çalışmada, spor eğitimi sektöründe e-öğrenmeye yönelik uygulamalar betimsel olarak değerlendirilerek, 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor Sektörü, Spor Eğitimi, E-Öğrenme 
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Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi 

 

 

Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur 

Özdemir 
 

ÖZ 
 

 Çalışmanın amacı spor lisesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ile matematik algısına yönelik 

tutumlarının karşılaştırılması, sporcuların matematik algısına yönelik becerilerinin antrenman ve 

müsabakalarda başarı sağlamada ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma 201 (erkek:133; 

kadın:68) kişi ile gerçekleştirilmiş, veri toplama aracı olarak Türkçe’ye uyarlaması Şahin, Şahin ve 

Heppner (1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” uygulanmıştır. Öğrencilerin 

matematik algısını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından 10 sorudan oluşan anket tasarlanmıştır. 

Verilerin normal dağılım göstermediği belirlendikten sonra PÇE toplam puan ve alt boyutlarda farklılığı 

belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, sınıflar arasındaki farklılığı belirlemek 

için Kruskal Vallis H testi kullanılmıştır. Matematik algısına yönelik tutumlar ve PÇE arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak; cinsiyete göre yapılan 

karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmezken (p>0,05) kadın öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha olumlu problem çözme algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Sınıf düzeyinde 

yapılan karşılaştırmalarda 11. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri en yüksektir. Sınıf 

düzeylerinde sadece 11. ve 9. sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir. PÇE toplam 

puanı ve matematik algısı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde beden eğitimi ve sporda kariyer yapmak 

için matematiğin gerektiği (r=,042) ve matematik dersinin soyut kaldığı spor liselerine uygun şekilde 

geliştirilmesi gerektiği (r=,010) maddelerinde anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Matematik Algısı, Problem Çözme Becerisi 
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Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Duyarlılık 

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akkuş Çutuk - Öğr.Gör. Selman Çutuk 
 

ÖZ 
 

 Spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin Yaşam doyumu ve duyarlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi Amaç: Spor yapmanın bireylerin kişilik özellikleri üzerinde olumlu 

yönde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yaşam doyumu ve duyarlılık düzeyleri arasında sporun 

etkisinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 öğretim 

yılında üniversite öğrenimine devam eden 168 spor yapan, 161 spor yapmayan bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler, yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla, Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilen 

Yaşam Doyumu Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale) kullanılmıştır. Seyrek ve ark. tarafından 

gelitirilen (2016) duyarlılık ile elde edilmiştir. Bulgular: Verilerin analizinde öncelikle grupların normal 

dağılıp dağılmadığını görebilmek için Kolmogrow Simirnov testi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım 

gösterdiği tespit edildikten sonra parametrik testlerden bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Bu 

araştırmanın sonunda, spor yapan üniversite öğrencilerinin spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre 

yaşam doyumu ve duyarlılık düzeylerinde spor yapanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu 

görülmüştür. Sonuç: Spor yapmanın her anlamda faydasının olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşam 

doyumu ve duyarlılık üzerinde de sporun pozitif yönde bir etkisinin olduğu araştırmada görülmüştür. 

Kaynakça Diener E, Emmons RL, Griffin S (1985) The satisfaction with life scale. J Pers Assess, 49: 

71-75. Seyrek D.Ö, Ersanlı K, Tunç T, (2016) Duyarlılık ölçeği. Elektronik sosya bilimler dergisi C:15 
S:56 (284-294). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Duyarlılık, Yaşam Doyumu 
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Spor Yönetiminde Dijitaleşme Sürecinin Planlama ve Stratejik Etkileri 

 

 

Seçkin Renklibay 

 

ÖZ 
 

 Spor yönetiminde kurumsallaşmanın ve teknolojiden faydalanma gereksinimi her geçen gün 

artmaktadır. Spora hizmet eden kurumlarda idari karar mekanizmasının doğrudan etkileyecek bu sistem 

sayesinde olimpik sporcu başarı düzeyinin takibi esas amaç olmuştur. Spor kulüplerinde yatırım 

yapılacak sporcu ve antrenörlerin gelişimlerinin takibi sayesinde gerçek değerlerle değerlendirme 

imkanıda sunmaktadır. Spor kuruluşlarında ve özellikle birden çok olimpik branşı bünyesinde faaliyet 

gösteren spor kulüplerinde branşa özgü olimpik branş verilerinin takibinin sağlanması ,ulusal ve uluslar 

arası yarışmaların sportif verilerinin analiz edilmesi,branşa özgü performans değerlerinin takip edilerek 

sürdürülebilir başarı için yol haritası sağlayacaktır. Verilerin izlenerek antrenman planlanması ve bu 

doğrultuda özellikle olimpiyatlara hazırlanan branşların olimpik veri sistemi sayesinde objektif 

kriterlerle gelecek planlaması amaçlanmıştır.Sporcunun katılım gösterdiği yarışlar,dereceleri,antrenman 

program takibi,sporcunun yıl bazlı başarı ortalaması,branşın başarı ortalaması gibi konularda sistem veri 

tabanı oluşturarak değerleri sunmaktadır.. Ayrıca idari yönetimin bu sistem ile anlık akıllı cihazlardan 
giriş yaparak bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yönetimi,sporif Planlama,sportif Takip,teknoloji 
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Sporda Çatışma ve Stres Yaratan Yönetı̇cı̇ Davranışları İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Lı̇sansüstü Tezlerı̇n Taranması 

 

 

Mehtap Demı̇r - Hümeyra Peremecı̇ - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz 

 

ÖZ 
 

 Mehtap DEMİR* Hümeyra PEREMECİ* İlhan TOKSÖZ** ÖZET: Bu çalışma da Türkiye de 2002-

2017 yılları arasında hazırlanan sporda çatışma ve stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin taranması amaçlanmıştır ve bu tarihlerle sınırlıdır. Tez tarama adresimiz 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (yok.gov.tr) Tez Merkezinin verileridir. Elde edilen yirmi bir tezden on 

dokuzu yüksek lisans iki tanesi doktora tezi olarak yapılmıştır. Konu bazlı tezlerin; Yönetici davranışları 

ile ilgili (9),stres (7), çatışma (3), stres yönetimi( 2) konulu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

sporda çatışma ve stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili 2002-2017 yılları arasında akademik 

düzeyde yapılan çalışmaların büyük bir bölümünü yönetici davranışları ve stres konulu çalışmalar teşkil 

etmektedir. Çatışma ve stres yönetimi alanlarında yapılan çalışmaların ise oldukça az sayıda olduğu 

görülmüştür. Bunların yanı sıra sporda çatışma ve stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili başlık adı 
altında bir çalışmaya henüz rastlanamamıştır.. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici Davranışları, Çatışma, Stres Yönetimi. 
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Taekwondo Sporcularının Branşlarına Uygun Beslenme Programlarının Belirlenmesi 

 

 

Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Cı̇han 

 

ÖZ 
 

 Sporcuların performansını etkileyen faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme 

gelmektedir. Beslenme, sporcuların bilgi sahibi oldukları sürece kontrol altında tutabildikleri ve 

performanslarını etkileyen önemli etkenlerden biridir. Sporcuların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri 

yaş, cinsiyet ve spor dalları açısından farklılık göstermekle birlikte, temel beslenme kuralları tüm 

sporcular için benzerdir. Vücudumuz egzersiz esnasında, dinlenme durumuna göre daha fazla enerji 

harcamaktadır. Çünkü egzersiz sırasında; kaslar daha güçlü kasılmakta, kalp atımı hızlanmakta, kalp 

vücuda kanı daha hızlı pompalamakta, akciğerler daha hızlı çalışmaktadır. Tüm bu nedenlerle, 

sporcuların sporcu olmayanlara göre günlük enerji gereksinimleri daha yüksektir. Bu kapsamda 

çalışmamızda; Taekwondo sporu ile uğraşan sporcuların beslenme alışkanlıkları ile sporcu 

performansları arasındaki ilişki spora uygun beslenme anket yöntemi ile incelenmiş ve SPSS programı 

ile değerlendirmesi yapılmıştır. Veri analizi yapılırken, değerler normal dağılım gösterdiğinde bağımsız 

t testi uygulanmıştır, değerler normal değilse Man withney testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; 

Taekwonda sporcularının farklı beslenme programları uyguladıkları ancak başarılı olabilmeleri için 

branşlarının özelliklerine uygun beslenme programına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Enerji, Taekwondo, Sporcu, Program 
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Türkı̇ye’de Spor Psı̇kolojı̇sı̇ Konulu Lı̇sansüstü Tezlerı̇n Taranması 

 

 

Hümeyra Peremecı̇ - Mehtap Demı̇r - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz 

 

ÖZ 
 

 Hümeyra PEREMECİ* Mehtap DEMİR* İlhan TOKSÖZ** ÖZET: Bu çalışmada, Türkiye’de 2005-

2017 yılları arasında spor psikolojisi ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının taranması 

amaçlanmıştır ve bu yıllarla sınırlıdır. Tarama kaynağı adresi olarak Yüksek Öğretim Kurulu 

(yok.gov.tr) adresinde yer alan Tez Merkezidir. Elde edilen 20 tezden 15 tanesi yüksek lisans, 5 tanesi 

de doktora tezi olarak yapılmıştır. Konu bazında incelendiğinde tezlerin; psikolojik ihtiyaçlar (1), 

branşlara göre psikolojik ihtiyaçlar (5),” öğrencilerin düzeylerine göre” psikolojik durumları (4), 

“sporcuların düzeylerine göre “ karşılaştırmalı psikolojik etkiler (3), yarışma öncesi ve sonrası 

psikolojik durumlar (2), futbol hakemlerinin hakemlik psikolojisi (1), sporcularda psikolojik durumlar 

(1), sedanter bireylerde spor psikolojisi (1), psikolojik dayanıklılık (1), engelli sporcularda spor 

psikolojisi (1) başlıkları altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre spor psikolojisi ile ilgili 

2005-2017 yılları arasında akademik düzeyde yapılan çalışmaların büyük bir bölümünü farklı spor 

dallarıyla uğraşan sporcuların psikoloji ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan tutumları teşkil etmektedir. 

Bunun yanı sıra engelli sporcuların psikolojisi alanında henüz yetersiz sayılabilecek çalışma yapıldığı 

görülmüş ve yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Psikolojisi, Psikolojik Bağlılık, Psikolojik Yardım 
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Türkı̇ye’de ve Dünyada Toplumsal Cı̇nsı̇yet Bağlamında Spor Ürünlerı̇ Markaları İ̇le İ̇lgı̇lı̇ 

Reklamlarda Kadın İ̇mgesı̇nı̇n İ̇nşası 

 

 

Doç.Dr. Besim Yıldırım - Bahar Balcı Aydoğan 
 

ÖZ 
 

 Spor, erkeklik ve kadınlık rollerinin inşa edildiği, toplumsal cinsiyetin üretildiği alanlardan birisidir. 

Kadın imgesinin spor alanındaki inşası çoğunlukla erkek egemen söylem üzerinden yapılmaktadır. Bu 

imge kadın-erkek arasındaki biyolojik farklılığa dayanan kimi saptamalardan türetilmektedir. İnsanlık 

tarihi boyunca içselleştirilmiş kimi tabular kadının sosyal hayattaki rolünü kısıtlamaktadır. Reklamlar, 

değerler ve inanç sisteminin üretildiği alanlardan birisidir. Bu bağlamda kadın, spor ürünleri markaları 

reklamlarında defalarca bir imge olarak üretilip tüketilmektedir. Kadın spor alanında desteklenirken bir 

dizi emire maruz bırakılmakta ve ideal bir kadın imgesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Sağlıklı ol, kendine 

güven, gururlu ol, başarılı ol, güçlü ol, mutlu ol, yetenekli ol vs. gibi harekete geçiren eylemlerin kadına 

spor ürünleri markaları ile ilgili reklamlarda dayatıldığı görülmektedir. Burada ayrıştırıcı ideolojik bir 

boyut bizi karşılamaktadır. Bu sebeple kadını ayrıştırıcı ideolojik boyuttan koparıp, toplumsal gerçeklik 

boyutuna taşımak gerekmektedir. Spor ürünleri markaları ile ilgili reklamlarda kadın imgesini kuran şey 

reklam retoriğinden başka bir şey değildir. Bu çalışmada; Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet 

ekseninde spor ürünleri markaları ile ilgili reklamlarda kadına nasıl olması gerektiği hususunda seyirlik 
bir değer kodlaması sunan kimi reklam pratikleri eleştirel söylem analizi yöntemi ile çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın İ̇mgesi, Spor, Reklam. 
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Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇ Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇teye Güdüleyen Nedenler 

 

 

Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Burcu Güldalı - Orhan Ahmet Şener 

 

ÖZ 
 

  Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerini fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler araştırılmıştır. 

Çalışmaya 302 erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

Fiziksel Aktiviteye Güdüleyen Nedenler Ölçeği ve egzersiz davranışları değerlendirme anketi 

kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri 

kullanılmıştır. Cinsiyete göre kadın ve erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05 ve p<0,001). İlgi ve fiziksel uygunluk 

boyutunda kadınların puanları erkelerden yüksektir. Çalışmada yaş kategorisine göre ilgi, yetenek, 

görünüm, fiziksel uygunluk ve sosyal boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve 

p<0,001). Branşa göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılmasında tüm alt ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük 

puana spor yapmayan kişiler sahip iken yetenek, görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları 

ile uğraşanlar ferdi sporlarla uğraşanlardan daha yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk 

boyutunda değişmekte iken yetenek, görünüm ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite 

öğrencilerinin spora yönlendirilmeleri yanında takım sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal 

boyutta destek sağlanması gereklidir. Elit sporcular için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni 
bir anket çalışması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Davranış, Fiziksel Aktivite, Güdülenme Nahtar Kelimeler: 
Davranış, Fiziksel Aktivite, Güdülenme 
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Anadolu Lı̇sesı̇ İ̇le Spor Lı̇sesı̇nde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Dersı̇ne Karşı 

Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Serkan Duman - Doç.Dr. Elı̇f Karagün - Sabı̇t Selvı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma, Kocaeli ili merkez ilçesinde bulunan Anadolu lisesi ile Spor Lisesinde öğrenim gören 

ve aktif olarak spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarını saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının ölçülmesi için 

Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Spor lisesinde okuyan ve lisanlı spor yapan 70 öğrenci ile Anadolu 

lisesinde okuyan ve spor yapmayan 70 öğrenci olmak üzere toplam 140 gönüllü lise öğrencisine ölçek 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler; SPSS 21.00 Paket programında analiz edildiğinde; cinsiyet, lisansının 

olup olmaması, anne-baba eğitim düzeyi, ailesinde spor yapanların olup olmaması, gelir durumu, başarı 

durumları, yaşadıkları yer açısından sonuçlar anlamsız bulunmuş. Okul dışı düzenli katıldıkları spor 

etkinliği olanlar lehine (p=0,022), yaş aralığı 15-16 arasında olanlar lehine (p=0,018), spor lisesinde 

okuyanlar lehine (p=0.034), ayrıca 10.sınıflar lehine (p=0.017) beden eğitimi ve spor dersine karşı 
tutumların yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Tutum, Aktif Sporcu, Aile, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi 
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Antrenörlerı̇n Motı̇vasyonlarını Etkı̇leyen Faktörler Üzerı̇ne Bı̇r İ̇nceleme 

 

 

Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Mehmet Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. 

Ayşegül Doğan 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı antrenörlerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Kişi ve 

kurumların başarıya ulaşmasında büyük bir rol sahibi olan motivasyon kavramının tüm alanlarda olduğu 

gibi spor alanında da önemi oldukça büyüktür. Bu alanda motivasyon kavramı üzerine yapılan 

araştırmalar uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Buna rağmen bu araştırmaların bir çoğu sporcu 

motivasyonuna veya antrenörlerin sporcularının motivasyonlarına etkisi üzerine yapılmış olmakla 

birlikte, spor organizasyonlarının her kademesinde sporcuların gelişimi ve performansı açısından 

oldukça büyük bir öneme sahip antrenörlerin motivasyonları üzerine yapılan çalışmalar oldukça az 

sayıdadır. Antrenörlerin motivasyonunun incelenmesi hem kendi iş memnuniyetleri ve tatminlerini, hem 

de spor organizasyonlarındaki tüm paydaşları etkilediği için oldukça önemlidir. Bu çalışmada yapılan 

literatür taramasıyla, dünya genelinde çeşitli branş ve seviyelerden antrenörler üzerine yapılan 

motivasyon çalışmaları incelenmiş ve antrenörlerin motive olmaları üzerine etkide bulunan motivasyon 

faktörleri belirtilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde antrenörlerin işlerine motive 

olmasını sağlayan çok sayıda içsel ve dışsal faktör bildirilmiştir. Finansal kazançlar, takımın bir parçası 

olmak, spora devam etme isteği, kariyer olanakları, sağlık faktörü, sporcularının gelişimlerine yardımcı 

olmak, mesleğin doğasından duyulan memnuniyet ve başarılar kazanmak gibi çeşitli faktörler sık şekilde 
ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Spor, Antrenör, Motivasyon, Motivasyon Faktörleri. 
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Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Kişilik, Tutum, Yeterlik Algılarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Ceren Ebru Özdemir - Prof.Dr. F. Hülya Aşçı 

 

ÖZ 
 

 Giriş: Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin, çokkültürlü yeterlik 

algılarının ve tutumlarının mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin incelenmesi ve beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin, çokkültürlü 

eğitime yönelik tutumları ile yeterlik algılarının yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinden olasılıksız örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 96 kadın 

(Xyaş= 34.06 ± 6.40); 106 erkek (Xyaş= 36.16 ± 6.20) toplam 202 (Xyaş= 35.16 ± 6.36) beden eğitimi 

öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılara Çokkültürlü Kişilik Ölçeği, Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim 

Tutum Ölçeği, Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. 

Katılımcıların mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenlerine göre çokkültürlü kişilikleri, yeterlik algıları ve 

çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplarda 

t testi kullanılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin çokkültürlü eğitime 

yönelik tutum ve yeterlik algılarının yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi için ise regresyon analizi 

yapılmıştır. Bulgular: Yapılan analizlerde beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre çokkültürlü 

yeterlik algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p > 0.05). Öte yandan çokkültürlü kişiliğin 

duygusal denge alt boyutunda kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p < 0.05). Ayrıca, cinsiyete göre çokkültürlü eğitime yönelik tutumlar arasında da anlamlı 

bir fark bulunmuştur (p < 0.05). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre çokkültürlü 

kişilik özellikleri, yeterlik algıları ve çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır (p > 0.05) Ayrıca çokkültürlü kişilik ile çokkültürlü eğitime yönelik tutum arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır, ancak çokkültürlü kişilik ile çokkültürlü yeterlik algıları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) . Sonuç: Sonuç olarak, erkek beden eğitimi 

öğretmenlerinin farklı bir kültürle ilgili stres yaratan bir durum veya sorunla karşılaştıklarında duygusal 

açıdan daha dengeli ve tutarlı hareket ederek, duygusal dinginliklerini koruyup farklılıklardan 

kaynaklanan çatışmaları kadın beden eğitimi öğretmenlerinden daha rahat çözebileceklerini ve erkek 

beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ortamında özellikle sınıf içerisinde çokkültürlüğün 

bilincinde olarak eğitimi farklı kültürlerden gelen öğrenciler için daha faydalı olacak şekilde yeniden 

düzenleme ve duruma uygun hale getirmede kadın öğretmenlerden daha aktif ve iyi durumda oldukları 

söylenebilir. Ayrıca çokkültürlü kişilik özelliklerinin beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime 

yönelik tutumlarını yordamada bir katkısının olmadığı, ancak çokkültürlü yeterlik algılarını yordadığı 
ulaşılan sonuçlar arasındadır. Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, çokkültürlü eğitim, çokkültürlü kişilik. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlü Kişilik 
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi I ve Iı Derslerine 

İ̇lişkin Görüşlerinin İ̇ncelenmesi 

 

 

Selvi Gül - Ebru Doğan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi I ve okul 

deneyimi II derslerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya beden 

eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıfta okuyan 10 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 14 öğrenci 

katılmıştır. Araştırma verileri nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 

uzman görüşü alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarından elde edilen bulgulara bakıldığında, Okul deneyimi dersinin yararlı bir ders olduğu ve 

müfredatta olması gerektiği konusunda görüş birliğine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca uygulama 

öğretmeninin sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmediği ve tüm sorumluluğu öğrencilere 
yüklediği görüşü ise ağırlıklı olarak elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Spor 
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Developıng Hepa Study Modulles In Coachıng And Physıcal Educatıon Currıcullum 

 

 

Doç.Dr. Rita Gruodyte-Raciene 

 

ÖZ 
 

 Background. Physical inactivity is a growing health problem in Europe and worldwide. The current 

levels of physical inactivity are due to insufficient participation in leisure time physical activity and an 

increase in sedentary behavior (WHO, 2017). The “Sport, Physical Education and Coaching for Health” 

(SPEACH) project, cofinanced by the Erasmus+ Programme of the European Union (2015-2017) aims 

to set sustainable and conferrable grounding in order to prepare pupils and young athletes (but also 

adults in regards of a holistic ‘healthy aging’) towards a healthy lifestyle through HEPA (Health 

Enhancing Physical Activity) related education during their physical education (PE) classes and/or their 

training sessions in sport clubs. To achieve this, the project pursued to develop HEPA related modules, 

which may be included into existing education structures in the areas of sport coaching and PE. Method. 

In order to design effective programs a systematic approach to studying the state of knowledge, ability, 

interest and/or attitude of a defined audience on a particular topic is needed (McCawley 2009). The 

needs analysis covering seven European countries was performed using data of 660 survey respondents 

(students), the 14 interviewees and the focusgroup with key experts. Results. Several content themes 

(such as changing behaviour, personal leadership, physical activity for special target groups, health 

policy, etc.) were included in the five developed HEPA modules. Regarding the didactics, a mixed 

method was conducted including forms like training, internship, group- and classroom based teaching. 

Three selected HEPA modules were piloted in a real-life setting with PE and sport coaching students 

and teachers during the International SPEACH Week in February 2017 in Hanze university of Applied 

Sciences (Groningen, the Netherlands). Conclusions. The developed HEPA modules should be flexible 

and offer differentiated levels so they can be implemented at vocational, bachelor as well as master 

level, providing not only a direct (short‐term) impact during the running of the project, but also setting 

up sustainable structures, cooperation and tools to be used and exploited by further stakeholders from 

the Coaching and PE sectors. References: McCawley: Educational needs assessment, 2009 WHO: 

Global Strategy on Diet, Physical Activity & Health, 2017 Acknowledgements: this project is co-
financed by the Erasmus+ programme of the European Union, 557083-EPP-1-2014-1-NL-SPO-SCP 

Anahtar Kelimeler: Health-Enhancing Physical Activity; Physical Education Teacher Education; 
Coaching; Children 
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Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları 

Arasında Fark Var Mıdır" Anadolu Üniversitesi Örneği 

 

 

Araştırmacı Dilara Ebru Uçar - Arş.Gör.Dr. Günay Yıldızer - Arş.Gör.Dr. Caner Özböke - 

Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz - Doç.Dr. Serdar Kocaekşi 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, farklı branşlarda eğitim alan öğretmen adaylarının, engelli öğrencilere yönelik 

tutumlarının cinsiyet, öğretmenlik eğitimi alınan bölüm, engellilere yönelik ders alma durumu, 

engellilerle çalışmış olma durumu değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak, Yuker, Block ve Young, (1970) tarafından geliştirilen Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik 

Tutum Ölçeği – O Formu”ndan oluşan toplama aracı kullanılmıştır. Bağımsız gruplarda t-testi sonuçları 

erkek öğretmen adaylarının kadınlara kıyasla, yetersizlikten etkilenmiş kişileri yetersizlikten 

etkilenmeyen bireylerden anlamlı derecede daha farklı algıladıklarını ortaya koymuştur, p<0.05. 

Kruskal-Wallis test sonuçları da benzer şekilde farklı öğretmenlik eğitimi programlarında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının yetersizlikten etkilenen kişilere yönelik algıları arasında anlamlı farklılıklar 

olduğunu ortaya koymuştur, p<0.05. Tanımlayıcı istatistik verileri Beden Eğitimi ve Resim-İş 

öğretmenlik programında öğrenim gören öğretmen adaylarının bu bireylere yönelik algılarının normal 
bireylere en benzer algılar olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yetersizlikten Etkilenmiş Birey, Öğretmen Adayı, Tutum, Beden Eğitimi, 
Engelli 
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Halk Oyunları Aktı̇vı̇telerı̇ne Katılan Sporcuların Depresyon Durumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Mehmet Doğan 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı; Bursa’da halk oyunları aktivitelerine katılan sporcuların depresyon 

durumlarının incelenmsi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; farklı yaş grubu ve farklı 

kulüplerde halk oyunlarıyla uğraşan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen, 

Bursa’daki sporcular oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden ulaşılan, Osmangazi Belediyesi Halk 

Oyunları Topluluğunda oynayan (31), Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda oynayan (17), 

Bursa Dans Sanat Gençlik ve Spor Kulübü’nde oynayan (27) ve Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları 

topluluğunda oynayan (35) toplamda 110 gönüllü kişi oluşturmaktadır. Yöntem; Bu araştırmada 21 

soruluk ankete verilen yanıtlara göre bulgular belirlenmiştir. Depresyon ölçeği olarak BECK depresyon 

ölçeği (BDI) kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler yüzde olarak ortaya konmuş, halk oyunlarıyla uğraşan 

farklı kulüplerdeki kişilerin depresyon dereceleri belirlenmiş, Microsoft Excel 2016 programında analizi 

alınarak kontrol edilmiştir. Bulgular; En az şiddetli depresyon düzeyinde olan kişi sayısı Bursa Dans 

Sanat Kulübü’nde ortaya çıkmıştır. En fazla şiddetli depresyon düzeyinde olan kişi sayısı ise Nilüfer 

Belediyesi Halk Dansları grubunda çıkmıştır. Bursa Dans Sanat’ta şiddetli depresyon oranı %3 olarak 

saptanırken, Osmangazi Belediyesinde şiddetli depresyon oranı %10’a çıkmıştır. Uludağ üniversitesi 

halk oyunları topluluğunda ise bütün depresyon düzeyleri orta derece çıkmıştır. Sonuçta üniversitede 

okuyan gençlerin depresyon düzeylerinin orta derecede çıkması; çoğunun psikolojik ve düşünsel 

anlamda gelecek kaygısı, üniversite bittikten sonra ne yapacakları hakkında net bir fikirlerinin 

olmadığının bir göstergesi olabilir. En şiddetli depresyon oranının çıktığı Nilüfer Belediyesi 

sporcularının yaş seviyelerinin düşük olması ve eğitimlerini bitirmemiş olmaları depresyon durumlarını 

artırmış olabilir. Bursa Dans Sanat’ın depresyonunun en düşük çıkmasının sebebi, bu topluluktaki 
kişilerin yaş seviyelerinin diğer topluluklara göre daha büyük olmalarından olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Depresyon, Aktivite, Spor. 
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Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyesi Değerlendirme Ölçeğinin 

Adaptasyon Çalışması 

 

 

Nilgün Ulu - Tuba Yazıcı - Irmak Hürmeriç Altunsöz 
 

ÖZ 
 

 Oyun ve Fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerine sağlıklı ve aktif bir hayat için temel beceriler 

kazandıran önemli bir derstir. Sınıf öğretmenlerinin ders ile ilgili hangi alanlarda kendilerine güven 

duyup duymadıklarının belirlenmesi, hizmet içi ve hizmet sonrası öğretmen ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizleriyle sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersindeki güven seviyelerini ölçmeyi 

hedefleyen ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu 301 (134 K-167 E) sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. Ölçeğin 

dil adaptasyonu için 6 dil uzmanı, 2 alan uzmanı ve 15 sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör 

analizi sonuçlarına göre ölçeğin 2 faktörlü (Yönetim ve Planlama/Spor Becerilerini Öğretme) ve 17 

maddeli olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin genel Cronbach alfa değeri 0.93'tür. Yönetim ve planlama alt 

boyutu .93. Spor becerilerini öğretme alt boyutunun Cronbach alfa değeri ise .84 olarak bulunmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ortaya çıkan model kabul edilebilir referans aralıklarını 

sağlamıştır. (χ2 = 336,44, df = 117, χ2 / df = 2.87; GFI = 0.88, CFI = 0.92; RMSEA = .076; TLI = 0.91). 

Ölçek öğretmenlerin oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretimindeki güven seviyesini ölçmek için 
kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi, Sınıf Öğretmenleri, Ölçek Adaptasyonu 
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Spor Eğitiminde Kitap Okuma Etkinliğinin Yürütülmesine Yönelik Girişimsel Bir Araştırma  

 

 

Yüksel Aydoğan - Uzman Ceyda Acar 

 

ÖZ 
 

 Giriş Sporun fiziki olarak pek çok faydasının olduğu tıbben bilinmektedir. Fiziki denge, kas-iskelet 

sağlığı ve gelişimi, beden kitle indeksinin sağlıklı oranlarda kalması, kalp-damar sağlığı gibi pek çok 

biyolojik faydası bulunduğu akademik literatürde sıklıkla bildirilmektedir (Özüdoğru, 2013). Bireyler, 

fiziksel aktivite kadar zihinsel aktivitelere de gereksinim duymaktadırlar. Zihinsel aktivite pek çok 

hastalığı engelleyen bir faaliyettir (Baltacı, 2008). Fiziksel aktivitelerle zihinsel gelişimin etkileşim 

içinde olduğu pek çok araştırmada ortaya konmuştur (İlhan, 2008). Bu çalışmanın amacı spor 

eğitimlerinde zihinsel ve entellektüel etkinliklerin de yürütülmesinin etkinliğini araştırmaktır. Yöntem 

Çalışma girişimsel bir pilot araştırmadır. Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübünde 6-18 yaş arası toplam 

50 karate öğrencisine kitap okuma yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada öğrenciler kitaplarını 

kendilerini seçmişlerdir. Okunan kitapların içeriği, sayısı ve özetlerin değerlendirilmesiyle yarışma 

kişileri derecelendirilmiştir. Sınav öncesi kitap okumanın faydalarına yönelik iki seminer verilmiş ve 

sınavda bu seminerlerin içeriğine dair de sorular yer almıştır. Yarışma sonrası öğrenci ve velilerin 

memnuniyetlerinin ölçüldüğü bir anket çalışması yapılmıştır. Bulgular Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin ve velilerin spor dışında entellektüel faaliyetlerin yürütülmesi ile kitap okuma konusunda 

farkındalıklarının arttığı görülmektedir. Projeden memnuniyet öğrenci ve velilerde sırasıyla % 87 ve % 

100 artmıştır. Velilerden %91’i öğrencilerin % 75’i projenin faydalı olduğunu düşünmektedir. Velilerin 

% 91’i kitap okuma projesi bir daha yapılmasını istemekte, öğrencilerin ise % 80,57’si projenin tekrar 

etmesini istemektedir. Projenin faydalı olduğunu belirten öğrencilerden projenin tekrarlanmasını 

isteyenler % 80, proje tekrarlanırsa katılmak isteyenler %85,75’tir. Öğrenciler seçmek istedikleri meslek 

olarak %89,47 oranında antrenötlük cevabını vermişlerdir. Bu da antrenörlerin öğrencilerin üzerindeki 

etkisini ortaya çıkarmaktadır. Antrenörler, öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli bir rol modeldir. 

Projenin hayal gücünü geliştirdiğini düşünen öğrenci oranı % 65,79, kitap okuma alışkanlığı 

kazandırdığını belirtenlerin oranı %84,21, özet yazmanın getirdiği faydalar olduğunu belirtenler ise 

%73,68’dir. Tartışma/Sonuç Veliler öğrencilerin kitap okuma vb spor harici çalışmaları da spor 

eğitimine entegre şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada veliler 

öğrencilerin spora başlaması ve kitap okumasıyla kendini ifade etme gibi pek çok sosyal kazanımları 

olduğunu ifade etmişlerdir. Spor eğitimlerinin tek yönlü değil entellektüel çalışmalarla birlikte 

yürütülmesi öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri açısından etkindir. Spor eğitmenleri öğrencileri 
yönlendirmek için önemli bir rol modeldir. 

Anahtar Kelimeler: Sporun Faydaları, Kitap Okumanın Gelişime Katkıları, Spor Eğitimi 
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Spor İ̇şletmelerı̇nde Çatışma Yönetı̇mı̇ Algısı 

 

 

Aykut Baykal - Arş.Gör. Sevim Güllü 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı spor işletmelerinde çalışanlarının çatışma yönetimi algısının incelenmesidir. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul' da dört farklı spor 

işletmelesinda çalışanlar oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 142 kişi çalışmaya gönüllü olarak 

katılmıştır. Katılımcılara demografik bilgiler ile daha önceden geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik testleri 

yapılmış olan, Rahim tarafından bireylerin örgütlerde yöneticiler, astlar ve diğer çalışanlarla yaşadıkları 

çatışmaları çözmek için kullandıkları çözüm yöntemlerini saptamak amacıyla 1983 yılında geliştirilen 

28 madde ve 5 alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının 

belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının 

belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-

parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi 

için Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; medeni durum, 

öğrenim durumu, çalışma şekli (kadrolu/sözleşmeli/yarı zamanlı), yaş, görev pozisyonu değişkenleri ile 

çatışma yönetimi algısı arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0,05). Erkek ve kadın 

katılımcıların gönüllü çatışma yönetimi algısı düzeyleri bakımından “tümleştirme” (z=-2,000; p<0.05) 
alt boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür. Bu farklılık kadın katılımcılar lehinedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor İşletmeleri, Çatışma Yönetimi Algısı, Örgütsel Davranış 
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Spor Yapma Durumuna Göre Anadolu ve Meslek Lı̇sesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Dersı̇ne 

Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Ayberk Atalay - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı; Anadolu Lisesi ile Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin aktif spor yapma durumuna göre beden eğitimi dersine karşı tutumlarının belirlenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda; Kocaeli İli İzmit Merkez İlçede bulunan İzmit Atılım Anadolu Lisesi ile İzmit 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okuyan ve araştırmanın amacı açıklandıktan sonra gönüllü 

katılmak isteyen toplam 106 dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Öğrencilerin Beden eğitimi 

ve spor dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen Beden 

Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği ile sosyo-demografik özellikleri belirleyen bilgi anketi uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 21.00 Paket programında analiz edildiğinde; cinsiyet, okul türü, anne ve 

babasının birlikte olup olmaması ve eğitim düzeyleri gelir düzeyi, yaşadığı yerin özelliği, spor yapma 

yılı, okul başarısı açısından Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları anlamsız bulunmuş. Spor 

yapanlardan; amatör spor yapan öğrencilerin profesyonellere göre tutum puanlarının anlamlı derecede 

yüksek (p=0,004), lisansı olmayanların da lisansı olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek (p=0.040) 

bulunmuştur. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; hobi olarak spor yapanların beden eğitimi ve spor 

dersine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu. Lisanslı veya profesyonel spor yapanların düzenli 

antrenman yapması; durumu bir iş ve sorumluluk olarak görmesinin beden eğitimi ve spor dersinde 
yapılan çalışmaları daha hafif bulmasından kaynaklı olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Dersi, Tutum, Aktif Sporcu, Anadolu 
Lisesi, Meslek Lisesi. 
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Spor Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Karar Verme Stı̇llerı̇ İ̇le Problem Çözme Düzeylerı̇ Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇ (Spor 

İ̇stanbul Örneğı̇) 

 

 

Doç.Dr. Adnan Ersoy - Taner Atasoy - Öğr.Gör. Aydın Pekel 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı spor yöneticilerinin karar verme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın evrenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinde görev yapan 202 üst kademe ve 

orta kademe spor yöneticileri; örneklemini ise tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 141 gönüllü 

katılımcı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi (bağlantısal model) uygulanarak yapılan çalışmada veriler 

anket yöntemi tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, Mann ve ark. (1998) tarafından 

geliştirilen Deniz (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği ve Heppner 

ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

Problem Çözme Becerisi Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programına kayıt 

edilmiştir. İstatistiki işlem olarak korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak spor 

yöneticilerinin karar verme stillerinin ve problem çözme becerilerinin iyi düzeyde olduğu, karar verme 

stilleri ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu ve spor 
yöneticilerinin karar verme stillerinin problem çözme becerilerini etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yöneticisi, Karar Verme Stili, Problem Çözme Becerisi 
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Takım Sporu Yapan ve Yapmayan Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Atılganlık Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Zeynep Kölerbe - Doç.Dr. Elı̇f Karagün - Sabı̇t Selvı̇ 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada, takım sporu yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada spor yapan 47, spor yapmayan 53 kişi olmak üzere toplam 100 gönüllü lise 

öğrencisine Rathus Atılganlık Envanteri uygulanmıştır. Ölçek uygulaması sonrası elde edilen veriler 

ortalama, standart sapma ve yüzde olarak sunulmuştur. Veriler normal dağılım gösterdiği için 

parametrik testlerlerden İkili grupların karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem T testi, çoklu grupların 

karşılaştırılmasında ise One Way Anova testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Anne eğitim düzeyi, yaşadıkları yerin özelliği açısından atılganlık puanları arasındaki farkın anlamsız 

olduğu bulunmuş. Diğer değişkenler açısından bakıldığında; erkekler lehine (p=0,00), spor yapanlar 

içerisinde lisansı olanlar lehine (p=0,00), takım sporu yapanlar lehine (p=0,00), yaş açısından 17 yaş 

lehine (p=0,00), 11. sınıflar lehine (p=0,00), baba eğitim düzeyi lise olanlar lehine (p=0,028) anlamlı 

bulunmuş. Spor yapma yılı (p=0,00) ve lisanslı spor yapma yılı arttıkça (p=0,00) atılganlıkta da anlamlı 

artış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, takım sporuna katılmanın lise düzeyindeki ergenlerin atılganlık 

düzeylerini artırmada olumlu bir etken olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Takım Sporu, Atılganlık Düzeyi, Beden Eğitimi ve Spor, Lise Öğrencileri 
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Differentiate Approach İn Schoolchildren Physical Education On The Basis Of İnformational 

Technologies 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Borysova Yulia 
 

ÖZ 
 

 The thesis is devoted to the questions of physical education process differentiation of schoolchildren 

(1-11 forms) using the computer programme aimed to evaluate physical condition components of 

children aged 7-17 years old. On the basis of complex approach to the schoolchildren physical condition 

evaluation taking into account the indices of physical development, somatic health, functional and 

physical preparedness there was developed the computer programme “Criteria for individualization of 

physical education in secondary schools” has been created. The determinative feature of the system is 

the children division to microgroups depending on the level of physical development, somatic health 

and physical qualities development. On the basis of factor analysis there were developed the models of 

comparison of preventive sanitary means and general physical preparedness of schoolchildren aged 7-

17 years old and there are given the methodical recommendations for using the differentiative approach 

in children physical education. 

Anahtar Kelimeler: Physical Education, Physical Condition, Computer Programme 
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Dı̇jı̇tal Spor Oyunlarında Güvenlı̇k Duvarı Kullanımı 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan 

 

ÖZ 
 

 ÖZET İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu her dönemde değişim ve dönüşüm gözlenmiştir. Birçok 

bilim insanı içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılı teknoloji ve bilişim çağı olarak adlandırmaktadır. 

Bunun nedeni teknoloji ve bilişim alanında birçok girişimin, gelişmenin ve yeniliğin bu dönemde 

olmasıdır. İnsanlar artık birçok işlerini bilişim teknolojilerinden faydalanarak yapmaktadırlar. 

Bunlardan bazıları ders, alış veriş, okul, rezervasyon, oyun, finansal işlemler, fatura ödemeleri, eğlence, 

veri depolama gibi işlemlerdir. İnternete bağlanan her donanım teknik olarak risk altındadır. Şüphesiz 

internet işlemlerinin yapılması başarılması kadar verilerin güvenliği de çok büyük önem arz etmektedir. 

Verilerin güvenliği, internet üzerindeki zararlı yazılımlardan koruyan ve donanımsal bir cihaz yazılımı 

ile olabileceği gibi cihaz olmadan sadece firewall güvenlik yazılımı ile de mümkündür. Zararlı 

yazılımların büyük bir çoğunluğu online olarak oynanan oyunlar üzerinden bireyleri hedef almaktadır. 

Özellikle ebeveynlerin oyunlar üzerinden gelen reklam, animasyon, çerez, bilgi korsanlığı, veri 

transferleri, uygunsuz ve cinsel içerikler gibi görülmesi çocuk ve gençlerin psikolojik, ruhsal ve manevi 

yapılarına zarar veren yazılımlara karşı çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Güvenlik duvarları 

verilerin kontrolünü sağlayarak ve zararlı olup olmadıklarını tespit ederek kullanıcı ve cihazların 

korunmasını sağlamaktadır. Birçok dijital oyun sever firewall yazılımlarını güvenlik seviyelerinin, 

oynayacakları oyunları kısıtlayacağı veya engelleyeceği düşüncesiyle kullanmamaktadırlar. Ancak 

birçok güncel firewall yazılımında “oyun modu” yer almakta olduğundan oyun severler bu engellerle 

karşılaşmamaktadır. Bu nedenle güvenlik yazılımları yaygınlaştırılarak güvenli bir oyun ortamı 
oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Duvarı, Dijital Oyun, Spor, Teknoloji, Veri. 
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Gelenekselden Akıllı Üretı̇me Spor Endüstrı̇sı̇ 4.0 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin - Öğr.Gör. Kübra Karakuş 

 

ÖZ 
 

 Teknolojinin hızla gelişmesi bizi, birbirleriyle haberleşen ve birbirlerine bağlanarak bilgi paylaşan 

akıllı bir ağ oluşturmuş sistemlerle çalışan bugünün akıllı fabrikalarında robotlu üretimegetirmiştir. Bu 

yeni dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, tüketicilerin sürekli değişen ve farklı taleplerle sonuçlanan 

ihtiyaçlarına anlık olarak karşılık veren, üretim için lazım olan verileri bulut sisteminde depolayan, 

nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini sağlayan üretim sistemlerini temel almaktadır. 

Tüm sektörler de olduğu gibi gelişen teknoloji spor endüstrisini de etkilemiş bu endüstride yer alan 

futbol topundan tutun da bilgisayar oyunlarına, giyilebilir spor teknoloji ürünlerinden akıllı stadyumlara 

pek çok ürün ve hizmet Endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde geliştirilip pazarda yerini almıştır. Bu 

çalışmanın amacı, spor endüstrisindeki işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının hangi teknoloji 

kullanımlarına dayandığının ve spor endüstrisinde ne gibi değişikliklere yol açtığının/açabileceğinin 

hangi farklı yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada ayrıca, 
spor endüstrisi geçmişten günümüze teknolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Üretim, Endüstri 4.0, Spor Endüstrisi 
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Gözüm Üzerinde: Spor Pazarlaması Alanında Kullanılan Göz Takip Sistemleri ve 

Yöntemlerinin İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Arif Yüce - Arş.Gör. Ümit Can Büyükakgül - Arş.Gör. Sevda Gökce Yüce - Doç.Dr. 

Hakan Katırcı 

 

ÖZ 
 

 Göz takip sistemleri (eye tracking) bireylerin görsel dikkatini verdiği noktaları anlama konusunda 

yardımcı olan sistemler olarak ifade edilmektedir. Farklı bir ifade ile göz takip sistemi; bireylerin nereye, 

ne zaman, ne kadar süre boyunca baktıklarının anlaşılmasını sağlayan sistemlerdir . Göz takip 

sistemlerine yönelik araştırmalar ile bu sistemlerin entegre edildiği farklı araştırma metotları günden 

güne artış göstermekle birlikte psikolojiden pazarlamaya, mühendislikten eğitim ve spor bilimlerine 

kadar bir çok farklı disiplin tarafından da kullanılmaktadır. Orijinal fikri 1879 yılında Fransız göz hekimi 

Louis Émile Javal tarafından ortaya çıkarılan göz takip sistemlerine yönelik pazarlama disiplininde 1980 

yılı öncesi bazı önemli çalışmalar yapılmasına karşın, Russo’nun 1978 yılında göz hareketlerinin 

tüketici karar süreçlerine etkisini incelendiği çalışması, bu sistemlerinin pazarlama alanındaki önemini 

ortaya çıkarma noktasında gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Russo (1978) çalışmasının başlığında göz hareketlerinin pazarlama dünyasını kurtarabileceği yönünde 

bir öngörüde bulunmuştur. Bu çalışmanın ardından geçen yaklaşık 40 yıllık süreçte Russo (1978)’nun 

öngörüsünün ne derece gerçekleştiğinin incelenmesi, göz takip sistemlerinin bir araştırma aracı olarak 

geldiği noktayı anlamak adına önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı göz takip 

sistemlerini ve kullanım yöntemlerini spor pazarlaması özelinde incelemek ve gerçekleştirilen bilimsel 
çalışmaların spor pazarlaması alanına katkılarını derleme yöntemi ile ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Göz Takip Sistemleri, Sporda Pazarlama İ̇letişimi 
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Sosyal Medyada Taraftar Grupları: Taraftarlarının Instagram Hesaplarında Nefret Söylemi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Korkmaz 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, sosyal medya platformlarından biri olan Instagram ağı üzerindeki gruplar ve bireysel 

kullanıcılar tarafından dolaşıma giren nefret söylemi incelenmiştir. Sosyal medya araçları yapıları 

gereği, hızlı yayılım özelliğine sahip olmaları nedeniyle kullanıcıların içerik üretmelerine ve üretilen bu 

içeriklerin hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu ağlar, özellikle, nefret söylemi içeren 

olumsuz, ayrımcı, cinsiyetçi ve dışlayıcı metinlerin dolaşımını kolaylaştırmaktadır. Nefret söylemi en 

genel tanımıyla; hoşgörüsüzlüklerden kaynaklanan, nefreti yayan, savunan, teşvik eden veya haklı 

çıkaran ifade şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Instagram kullanıcıları tarafından 

üretilen içerikler aracılığıyla dolaşıma giren nefret söylemi ve bu söylemlerin hangi kategorilere dâhil 

olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu amaç kapsamında, Türkiye’deki iki büyük futbol kulübü Galatasaray 

ve Fenerbahçe taraftar grupları sayfaları (Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan), taraftarlık olgusu 
üzerinden nefret söylemi pratikleri incelemeye alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Sosyal Medya, Taraftar Grupları, Nefret Söylemi, Instagram 
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Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü 

 

 

Abdullah Şı̇mşek - Doç.Dr. Sebahattin Devecioglu 

 

ÖZ 
 

 Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de hızlı teknolojik değişimlerin yaşanmasıdır. 

Yaşanan bu hızlı değişimler doğal olarak toplumun yapısında ve yaşam koşullarında değişiklikler 

yaratmaktadır. Özellikle de yirminci yüzyılda gelişim gösteren teknoloji; kitle iletişim araçlarının 

gelişmesiyle birlikte, dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri en kısa sürede insanlara ulaştırması açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bu süreç içerisinde spor, teknolojinin en çok yararlandığı alanlardan biri 

haline gelmiş ve birçok spor branşına farklı kategoride yardımcı olan teknoloji (ürün, hizmet ve 

organizasyon) sporun gelişmesinde oluşturduğu çözümler, hem profesyonel sporculara hem de amatör 

sporculara ve destekçilerine birçok kolaylık sağlamaktadır. Spor endüstrisi içerisinde oluşan 

küreselleşme ve teknolojik gelişmeler beraberinde spor hizmetlerine duyulan ihtiyacı doğurmuş ve spor 

hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Spor hizmetlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler ise, sporun 

internet, tv, mobil uygulamalar gibi birçok alanda gelişerek günümüzdeki yerini almasına yardımcı 

olmuştur. Spor teknolojisi ürünleri oluşturmak için birçok firma laboratuvarlar ve araştırma geliştirme 

çalışmaları yapmaktadır. Sadece spor ürünleri ile sınırlı kalmayan bu teknolojiler, sporda karar mercii 

olan hakemlerin kullandığı bayrak, düdük, kulaklık vb. etkilerini göstermiştir. Spor organizasyonlarında 

kullanılan uydu yayınları, internet ağları, fiber yeni kamera sistemleri, skorboard, bilgisayar sistemleri 

ile birlikte hizmet veren tesislere dönüşmüştür sistemler de bunlara örnektir. Antrenman biliminde 

kullanılan teknolojik araç ve gereçlerle, laboratuvarlarda geleceğin sporcuları oluşturulmaya başlanmış 

ve sanal ortamda analizler yapılmaya başlanmıştır. Bilgisayar oyunlarında sporun, gerçeğini 

aratmayacak şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu araştırmada spor endüstrisinde 
kullanılan yeni teknolojilerin görünümü, Betimsel yöntem ile çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Teknoloji, Endüstri 
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Spor Sektöründe Blockchaın (Blok Zı̇ncı̇rı̇) Uygulamaları 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Dr. Öğretim Üyesi Fatih Murathan 

 

ÖZ 
 

 Günümüzde ihtiyaçlarımızın büyük bir çoğunluğunu aracılar vasıtasıyla yapmaktayız. Bilişim 

teknolojilerinin devamlı olarak değişim ve gelişiminden dolayı önümüzdeki yıllarda işlerimizi yapmak 

için kişi ve kurumları aracı olarak kullanmayacağımız ve bunun da Blockchain (blok zinciri) sayesinde 

olacağı öngörülmektedir. Günümüzde alış veriş işlemlerimizi, ödeme ve alındı dekont işlemlerimizi 

internet üzerinden yapmaktayız. Blockchain’in başlangıcını da bu adım oluşturmaktadır. Dijital bir veri 

madeni olarak çalışabilen, içerisindeki verileri ağdaki tüm kullanıcılara açık ya da kullanıcılara özel 

olarak gizleyebilen ve görüntüleme yapılabilen bir uygulamadır. Blockchain verileri 10 ar dakikalık 

bloklar halinde kayıtlı tutan bir sistemdir, ismini de buradan almaktadır. Blockchain spor sektöründe 

verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu sistem sayesinde oyuncular ve kulüpler arasında geleneksel 

sözleşmeler yerine daha hızlı ve aracısız sözleşmeler yapılabilir, spor salonları ve stadyumlarda koltuk 

biletleri online olarak ödenebilir ve stadyumlara girişi yasaklanmış holiganlar kontrol edilebilir. Dijital 

(e-spor) turnuvalar ve spor organizasyonları blockchaine uyumlu hale getirilerek e-sporculara ve 
organizatörlere maddi kazançlar ve ödüller sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, E-Spor, Dijital, Spor, Teknoloji. 
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10-12 Yaş Grubundaki Erkek Çocukların Beden Kitle İ̇ndeksine Göre Fiziksel, Fizyolojik ve 

Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. Ebru Çeti̇n 
 

ÖZ 
 

 Çocukların motor beceri yeterliliği, fiziksel aktivite seviyesi ve fitness düzeyinisağlıkla ilgili 

parametrelerle ilişkilendirenönemli bir faktör olabilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 10-12 yaş 

grubundaki erkek çocukların önemli bir sağlık parametresi olan beden kitle indeksine göre fiziksel, 

fizyolojik ve motorik özelliklerine göre değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş 

ortalamaları 11.7±0.06 olan, beden kitle indeksine göre zayıf (Z, n:94), normal (N,n:92) ve kilolu (K, 

n:40) olmak üzere toplam 226 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların boy uzunluğu, vücut 

ağırlığı, beden kitle indeksi (BKI) TANİTA BC-418 ölçüm cihazıyla ölçüldü. Motorik özelliklerin 

tespitinde, 30 saniye mekik-şınav, esneklik, durarak uzun atlama, statik denge, barfiks asılı kalma, sağ-

sol kavrama kuvveti, 30m sürat, t-çeviklik ve 20m mekik koşu testleri uygulandı. Bulgular: Veriler 

istatiksel olarak SPSS 23 programında değerlendirilerek, gruplar arasındaki ilişkinin tespitinde Tek 

yönlü ANOVA-TUKEY testi uygulandı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan 

değerlendirmede esneklik parametresi hariç barfiks asılı kalma, durarak uzun atlama, 20m mekik 

koşusu, sürat parametrelerinde; K-N, K-Z, N-Zgrupları arasında, mekik, şınav, parametrelerinde; K-N, 

K-Z gruplar arasında, statik denge, sağ ve sol kavrama parametrelerinde; K-Z, N-Z gruplar arasında, t-

çeviklik parametresinde; K-Z grupları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(p<0.05).Sonuç: Beden kütle indeksine göre sınıflandırılan 10-12 yaş erkek çocukların fiziksel, 

fizyolojik ve motorik özelliklerine göre, zayıf ve normal çocukların kilolu olanlardan fizyolojik ve 
motorik parametrelerindeçoğunlukla daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Beden Kütle İndeks, Fiziksel Özellik, Motorik Özellik 
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30 Dakikalık Yürüyüş Egzersizinin Kız Çocuklarının Vücut Yağ Yüzdesi ve Kas Kütlesi Üzerine 

Etkisi 

 

 

Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12 hafta boyunca 30 dakikalık yürüyüş egzersizinin 10 yaşındaki kız 

çocuklarının vücut yağ yüzdesi ve kas kütlesi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya yaş ortalamaları 10.9±0.12 olan, Yürüyüş Grubu (YG, n:18) ve Kontrol grubu (KG, n:20) 

olmak üzere toplam 38 kız çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

beden kitle indeksi (BKI), vücut yağ yüzdesi (VYY), vücut kas kütlesi (VKK) TANİTA BC-418 ölçüm 

cihazıyla ölçüldü. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 programında değerlendirilerek, grup içi 

ön test ve son test ilişkisinin tespitinde Wilcoxon testi uygulandı ve iki grup arasındaki farkın tespitinde, 

Mann Whitney U testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede, boy, 

kilo, beden kitle indeks değerlerinde iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken, 

vücut yağ yüzdesi ve vücut kas kütlesinde iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir (p<0.05). Sonuç: 10 yaş grubundaki kız çocuklarda 12 hafta boyunca uygulanan yürüyüş 

egzersizinin vücut yağ oranında anlamlı bir düşüş ve beraberinde kilo kaybından ziyade yağsız vücut 
kitlesi olarak adlandırılan kas kitlesinde ise anlamlı bir artışa sebep olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kız Çocuk, Vücut Yağ Yüzdesi, Kas Kütlesi 
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Büyükşehir ve Kırsalda Yaşayan Çocukların Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

 

Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. Ebru Çeti̇n 

 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı büyükşehir ve kırsalda yaşayan çocukların motor beceri düzeylerinin 

karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 11.1±0.26 arasında olan Büyükşehir 

grubundan 8 kız çocuk, 12 erkek çocuk ve Kırsal gruptan 7 kız çocuk 13 erkek çocuk olmak üzere 

toplam 40 çocuk gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı 

TANİTA BC-418 ölçüm cihazıyla ölçüldü. Motorik özelliklerin tespitinde, 30 saniye mekik-şınav, 

esneklik, durarak uzun atlama, flamingo denge, barfiks asılı kalma, sağ-sol kavrama kuvveti, 30m sürat, 

t-çeviklik ve 20m mekik koşu testleri uygulandı. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 

programında değerlendirilerek, grupların özellikleri için tanımlayıcı özellikler belirlenmiş olup, gruplar 

arasındaki ilişkinin tespitinde Mann Whitney U testi uygulandı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. 

Yapılan değerlendirmede, büyükşehir ve kırsalda yaşayan çocuklar arasında; boy uzunluğu, vücut 

ağırlığı, 30m sürat, 20m mekik koşusu, esneklik, durarak uzun atlama ve barfiks asılı kalma 

parametrelerinde istatiksel açıdan anlamlı bir sonuç tespit edilirken, 30 saniye mekik-şınav, denge, sağ-

sol el kavrama ve t-çeviklik parametrelerinde istatiksel açıdan anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir. 

Sonuç: Fiziksel özellikler değerlendirildiğinde, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı büyükşehirde yaşayan 

çocukların kırsalda yaşayan çocuklara göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Motorik özellikler 

değerlendirildiğinde, 30m sürat, 20m mekik koşusu, esneklik, durarak uzun atlama ve barfiks asılı kalma 

parametrelerinde kırsalda yaşan çocukların büyükşehirde yaşayan çocuklardan daha iyi performans 

gösterdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Özellik, Motorik Özellik, Çocuk, Büyükşehir, Kırsal 
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Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan 

Yağları ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Metin Polat - Prof.Dr. Serkan Hazar - Tuğba Akyüz 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmada aşırı kilolu ve birinci derece obez bayanlarda sekiz hafta boyunca uygulanan 

aerobik içerikli egzersizlerin, kan yağları ve vücut kompozisyonu üzerinde gerçekleştirdiği 

değişikliklerin incelenmesi planlandı. Metod: Çalışmaya yaş ortalaması 34,95 ± 9,72 (yıl) olan aşırı 

kilolu ve birinci derece obez 21 bayan gönüllü olarak katıldı. Gönüllülere sekiz hafta boyunca haftada 

3 gün aerobik içerikli egzersizler uygulandı. Egzersiz programından önce gönüllülerin vücut ağırlığı, 

BMI, Kalça çevresi, bel çevresi, vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi, iç yağlanma, trigliserid, total kolestrol, 

HDL ve LDL değerleri tespit edildi. Aynı ölçümler sekiz haftalık egzersiz programından sonra 

tekrarlandı. Elde edilen veriler Paired-Samples T test ile karşılaştırıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

kabul edildi. Bulgular: Sekiz hafta boyunca uygulanan aerobik içerikli egzersiz programı sonrasında 

gönüllülerin vücut ağırlığı, BMI, Kalça çevresi, bel çevresi ve vücut yağ oranı değerlerinde anlamlı bir 

azalma gözlendi (p<0,05). Kas kütlesi, iç yağlanma, trigliserid, total kolestrol, HDL ve LDL 

değerlerinde ise olumlu yönde değişimler gözlenmesine rağmen, bu değişimlerin istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Fazla kilolu ve birinci dereceden obez bayanlarda sekiz 

hafta boyunca uygulanan aerobik içerikli egzersizler, vücut kompozisyonu üzerinde anlamlı 

değişikliklere neden olmuştur. Bununla birlikte kan yağları değerlerinde ise istatistiksel olarak 

anlamlılık göstermemesine rağmen olumlu yönde değişimlerin olduğu görülmüştür. Kan yağlarında 

görülen değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmamasının nedeni, gönüllülerin egzersiz programı 

sonrasındaki vücut kompozisyonu değerlerinin halen üst sınırlarda olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Uygulanan egzersiz programının daha uzun süreli olması kan yağları değerlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı sonuçlar görülmesine neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, Metabolik Sendrom, Egzersiz 
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Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi 

 

 

Arş.Gör. Emre Yıldız - Doç.Dr. Zeynep Çeti̇n 

 

ÖZ 
 

 Spor, hareket içeren ve bireylerin sosyal çevrelerini genişleten bir olgudur. Bireyler, spor sayesinde 

sosyal ortamlarda nasıl davranmasına ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulurlar. Hareket 

içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi 

dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir. Okul öncesi dönemdeki bu beceriler 

okul döneminde çocuğun ilgisi doğrultusunda sporda branşlara yönlendirilebilinir. Çocuklar spor 

yaptığında hem motor becerileri hem de sosyal becerileri desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda daha 

çok insanla tanışıp, aynı sosyal ortamı paylaşma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle kişilerarası iletişim, 

gruba dahil olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme, kazanma-kaybetme gibi duyguları yaşayıp 

öğrenme, kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri de spor yaparken kazanma fırsatları 

olacaktır. Bunlara ek olarak spor yapmanın gelişimsel olarak katkısının yanı sıra beden sağlığına da 

faydası olduğu toplum tarafından bilinen, yadsınamaz bir gerçektir. Bu makalede de sporun psikomotor 
ve sosyal gelişimle etkileşimi irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Psikomotor Gelişim, Sosyal Gelişim 
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Analysis Of Dynamic Balance İn Ballet Dance Students. 

 

 

Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Dr Gianluca Padula - Researcher Aleksandra 

Czechowska - Assoc.Prof.Dr Manuela Galli - Researcher Joanna Kowalska - Dr Karolina 

Kopacz 
 

ÖZ 

 

 Objective: The aim of this study was to assess dynamic balance related to rotational and non – 

rotational movements en pointe versus en demi pointe in ballet dance students. Material and methods: 

The study group consisted of 11 female ballet dancers – students of one of the ballet schools in Poland 

with mean age 15±2 years. The examination of dynamic balance was performed to compare movements 

en pointe vs. movements en demi pointe. Examined rotational movements were: pirouette from the 4th 

position en dehor and en dedans, sutenou en tournant, glissade en tournant, whereas non-rotational 

movements referred to 1st, 2nd, and 3rd arabesque. Analyses were performed with the Kistler 9286BA 

platforms, which are the module of BTS Smart DX 7000. Data was processed with the use of BTS Sway 

and Statistica 12. Statistical analysis was performed with the Shapiro – Wilk test of normality and 

dependent samples t-test. Accepted level of significance was α = 0.05. Results: Significant difference 

related to rotational movements was observed only for one parameter in pirouette from the 4th position 

en dedans. Longitudinal COP displacement decreased from 31.7 ± 49.6 mm in movement en demi pointe 

to -21.0 ± 77.6 mm in movement en pointe (p-value=0.0056). Only one significant difference for non-

rotational movements was found. In 2nd arabesque trace length decreased from 1004.6 ± 1074.2 mm in 

movement en demi pointe to 302.5 ± 359.2 mm in movement en pointe (p-value=0.0128). Conclusions: 

There is no deterioration in dynamic balance related to rotational and non – rotational movements in 
ballet dance students when the base of support is decreased. 

Anahtar Kelimeler: Dancing, Postural Balance, Biomechanical Phenomena, Objective Movement 
Analysis 
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Çocuk İ̇stı̇smarının Önlenmesı̇nde Dans Dı̇sı̇plı̇nı̇nı̇n Kullanımı 

 

 

Öğr.Gör. Funda Bozkurt 

 

ÖZ 
 

  Çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış olarak tanımlanabilen çocuk 

istismarı, fiziksel, duygusal, cinsel veya ihmal etmeye yönelik eylemleri kapsamaktadır. Türkiye’de 

genellikle kültürel ve geleneksel değerlerin baz alınması sebebiyle bu eylemler hat safhaya ulaşıncaya 

kadar maalesef göz ardı edilmektedir. Dans sanatı, hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal anlamda 

bireyin özgürlüğüne yönelik ögeleri içeren bir disiplindir. Bireye öz güven, duygusal, fiziksel ve 

psikolojik sağaltım sağlayan dans disiplini, bireyin kendisini özgürce ifade etmesini sağlayarak 

istismara yönelik eylemleri önlemek amaçlı kullanılabilecek önemli bir faktördür. Ayrıca istismar 

sonrası oluşabilecek dramatik sonuçların tedavisinde kullanılabilecek dans terapisi bu anlamda önem 

arz etmektedir. Çocuk istismarına yönelik farkındalık ve ilgi yeterli olmamakla beraber geçtiğimiz 

yıllara oranla artış göstermektedir. Bu çalışma çocuk istismarını önlemek amaçlı dans öğesinin aktif 
kullanımı ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda öneriler sunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Dans, Dans Terapi. 
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Egzersiz, Hipoksi ve Hıf-1α İ̇lişkisi 

 

 

Arş.Gör. Ferhat Şı̇rı̇nyıldız - Arş.Gör.Dr. Cenk Orak - Arş.Gör.Dr. Gül Taşlı Yeşı̇lçayır - 

Prof.Dr. Recep Özmerdı̇venlı̇ - Doç.Dr. Gökhan Cesur - Prof.Dr. Rauf Onur Ek 
 

ÖZ 
 

 Artmış oksijen tüketimi veya azalmış doku oksijeni oksijen stresi olarak adlandırılabilen hipoksiye 

neden olur. Hipoksik koşulların oluşmasına neden olan patolojik olmayan 2 temel neden yükseklik ve 

egzersizdir. Hipoksiye karşı gelişen adaptasyon mekanizmalarından bir tanesi transkripsiyonel aktivatör 

olan hipoksiyle indüklenen faktör 1α’nın (HIF-1α) artmasıdır. HIF-1 100’ün üzerinde hedef geni olan 

ve düşük oksijen varlığında bu bölgeleri etkileyerek işlev gören transkripsiyon faktörüdür. HIF-1α’nın 

yokluğunda iskelet kaslarındaki oksidatif enzimlerde yapısal değişiklikler oluşması ve kas 

anjiyogenezininin görülmemesi HIF-1α’nın önemini göstermektedir. Egzersiz sırasında çevresel 

hipoksiden bağımsız olarak iskelet kasları dinlenme durumuna göre hipoksik durumda kalırlar ve bu 

nedenle HIF-1 yolu aktiflenir. Oksijen miktarı ile uyarılan HIF-1α, oksijen taşınmasından sorumlu olan 

miyoglobin miktarı ve pH düzenlenmesinden sorumlu karbonik anhidraz-3 gibi düzenleyicilerin mRNA 

transkripsiyonu anlamlı şekilde arttırmaktadır. Normoksik egzersiz koşullarında dinlenim durumuna 

göre HIF-1α’nın 120% arttığı ve hipoksik koşullarda yaptırılan egzersizde ise 150% tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak HIF’ın egzersiz koşullarında önemli rol oynadığı gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Hipoksi, Hıf-1α, Fizyoloji 
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Halk Oyuncuları ile Modern Dansçıların Vücut Kompozisyonları ve Somatotiplerinin 

Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Yapılan çalışmanın amacı Karadeniz yöresinde Türkiye birincisi olan profesyonel halk 

oyuncuları ile kendi kategorilerinde birincilikleri olan modern dansçıların vücut kompozisyonları ve 

somatotipleri arasında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmaya ortalama 8 yıldır dans 

eden, yaş ortalamaları 20.92±2.23 yıl olan 25 halk oyuncusu ile yaş ortalamaları 22.58±1.64 yıl olan 24 

modern dansçı gönüllü olarak katılmışlardır. Tüm dansçıların antropometrik ölçümleri uluslararası 

standartlarına uygun olarak alınmış, Heath-Carter Somatotip hesaplama yöntemi kullanılarak 

somatotipleri belirlenmiştir. İstatistiki çözümlerde SPSS 22.0 programı ile p<0.05 anlamlılık 

seviyesinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen verilere göre kadın halk 

oyuncuların somatotipleri 4.45-3.64-2.19 mezomorfik endomorf, VKİ’leri 22.57±2.42 erkek halk 

oyuncuların somatotipleri 3.66-3.25-2.20 endomezomorf, VKİ’leri 22.39±1.25 şeklinde iken, kadın 

modern dansçıların somatotipleri 2.85-3.30-3.96 mezomorfik ektomorf, VKİ’leri 19.11±0.75 erkek 

modern dansçıların somatotipleri 2.49-3.90-3.22 ekdomorfik mezomorf, VKİ’leri 22.11±0.44 şeklinde 

belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmanın bulguları doğrultusunda kadın ve erkek modern dansçıların vücut 

ağırlığı, VKİ’leri ve endomorf katsayılarının halk oyunculara oranla daha düşük olduğu; mezomorf 

katsayılarının ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumunun modern dansçıların yaptıkları 
antrenmanının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Modern Dans, Vücut Kompozisyonu, Somatotip 
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Yüksek Rakımda Egzersizin Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri 
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ÖZ 
 

 Hem yüksek hem de düşük yoğunluklu egzersizlerde hipoksik koşullar oluşmaktadır. Yüksek rakımlı 

bölgelerde oksijen miktarının az olması sonucu, sadece egzersizin oluşturduğu hipoksik koşullara ilave 

olarak yeni adaptasyon mekanizmalarının gelişmesi gerekmektedir. Bu adaptasyon mekanizmalarından 

bir tanesi, enerji metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgilidir. Çift taraflı hipoksik koşullar, enerji 

metabolizmasını etkileyerek enerji kaynağı olarak yağ asitlerindense karbonhidratların kullanılmasını 

sağlar. Böylece daha az oksijen tüketimi sonucu daha çok ATP üretimi sağlanır. Yüksek rakımda 

egzersiz gen ekspresyonu düzeyinde etki gösterir ve ATP üretim yollarının glikoliz, krebs dögüsü ve 

oksidatif fosforilasyon basamaklarındaki enzimlerin sentezlendiği genlerin transkripsiyon düzeyini 

değiştirir. Hipoksik koşullardaki egzersiz sırasında ATP anaeorobik yolla elde edildiğinden, glikoliz 

basamağını hızlandırma yönündeki enzimlerin upregülasyonu sağlanırken, oksijen bağımlı ATP üretim 

yolları downregülasyona uğrar. Glikolitik enzimlerden bir tanesi olan pirüvat dehidrojenaz kinaz 4 

(PDK4) transkripsiyon düzeyi yüksek rakımlı egzersizde oluşan hipoksik koşullarda normoksik 

koşullara göre 1200% artış göstermektedir. Tüm bu sonuçlar, yüksek rakımda hipoksik koşullardaki 
egzersizin enerji metabolizması üzerindeki etkilerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Rakım, Egzersiz, Enerji Metabolizması 
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Pamukkale Ünı̇versı̇tesı̇ Bayan Futsal Takımı Sporcularının Bazal Metabolı̇zma Hızı ve Vücut 

Kompozı̇syonun Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 
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Küçükatay 
 

ÖZ 
 

 Futsal, genel olarak futbola benzese de kendine özgü kuralları olan, yüksek fiziksel, taktik, teknik 

özellikler gerektiren, yüksek şiddetli ve intermittan bir spordur. Futsalın artan popülaritesine rağmen, 

sporcuların maçlar sırasındaki fiziksel gereksinimlerini karşılamaya ve geliştirmeye yönelik analiz 

çalışmaları yetersiz düzeydedir. Bu çalışma, üniversitemiz bayan futsal takımı sporcularının bazı 

fizyolojik ve fiziksel özelliklerinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 10 bayan 

futsal oyuncusu (ort yaş 19,50±0,84) dahil edilmiştir. Deneklerin vücut kompozisyon analizleri Tanita-

BC 418MA, bazal metabolizma hızları (BMH) Cosmed Fitmate-Med cihazı ile ölçülmüştür. Sporcuların 

antropometrik ölçümleri ortalama±standart sapma olarak verilmiş olup şu şekildedir; boy 163,40±3,02 

cm, kilo 54,76±6,59 kg, vücut kitle indeksi 20,48±2,32 kg/m2 yağ ağırlığı 12,84±5,40, kas ağırlığı 

39,86±2,37. Sporcuların BMH’ları ise 1636±195 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler 

üniversitemiz sporcularının güncel verilerini ortaya koyduğu için önem taşımaktadır. Sporcuların yıllık 

analizleri yapılarak süreç içindeki değişimlerinin tespiti ve verilerin sporcuların sportif başarılarıyla 

olası korelasyonunun saptanmasının futsal sporunun gelişimine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. 
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 Futbol ve hentbol yüksek seviyelerde kas kuvveti, aerobik/anaerobik kapasite gerektiren sporlardır. 

Bununla beraber, futbolda sporcuların fiziksel performansının belirlenmesinde rekabet düzeylerinin öne 

çıktığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, üniversitemiz futbol-hentbol takımı sporcularının bazı fiziksel, 

fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Spor yaşları farksız olan 20 erkek futbolcu (ort 

yaş 22,85±2,96 boy 181,75±6,05 cm, kilo 76,81±10,97 kg, VKI 23,16±2,20 kg/m2), 13 erkek hentbolcu 

(ort yaş 21,08±1,85, boy 180,61±6,05 cm, kilo 81,02±13,86 kg, VKI 24,79±3,99 kg/m2) çalışmaya 

katılmıştır. Ölçümler, Tanita-BC418MA ve Cosmed Fitmate-Med ile yapılmış, Mann-Whitney U 

testiyle değerlendirilmiştir. Futbolcularda, nabız ve sol bacak yağ miktarı (kg), hentbolculara göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşükken (sırasıyla p=0,006 ve p=0,048), bazal metabolizma hızı 

(BMH) yüksek (p=0,005) bulunmuştur. Diğer parametreler açısından iki grup arasında fark 

saptanmamıştır. Spor yaşlarının benzer olmasına rağmen, futbolcuların nabızlarının düşük, BMH’larının 

yüksek olması bu sporcuların daha iyi antrene olduklarının bir göstergesi olabilir. Futbolculardaki bacak 

yağ miktarı düşüklüğü, yapılan sporun doğası gereği bacakların daha fazla kullanılmasına bağlanabilir. 
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 Amaç: Bu çalışmanın amacı ampute futbol takım oyuncularının el kavrama, bacak ve sırt 

kuvvetlerinin lig sıralamasına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaş 

ortalamaları 32 olan Türkiye 1. Lig 2. Grup Ampute Futbol Lig’inde bulunan 8 takımdan toplam 48 kişi 

katılmıştır. Araştırmaya katılan futbolcuların öncelikle cinsiyet, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

ölçümleri kaydedildi. Daha sonra (TKK5402, Takei Co. Japan) dinamometresi ile futbolcuların bacak 

kuvveti ve sırt kuvveti (TKK5401, Takei Co., Japan) dinamometresi ile el kavrama kuvveti ölçümleri 

yapıldı. Tartışma: Bu kapsamda bacak, sırt ve el kavrama kuvveti bakımından daha yüksek ortalama 

değerlere sahip takımların lig sıralamasında daha üst sıralarda yer aldığı gözlemlenmiştir. Sonuç: 

Yapılan kuvvet ölçümleri sonucunda bacak kuvveti, sırt kuvveti, sağ ve sol el kavrama kuvvetleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 
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 Aspects regarding the values of certain motor parameters for normal children and children with 

disabilities Lect. dr. Bogdan Constantin UNGUREAN Faculty of Physical Education and Sport Iaşi 

"Alexandru Ioan Cuza" University of IASI, ROMANIA Keywords: mental disability, motor parameters 

Abstract: There have been discussions about Romanian specialists’ competencies, about the fragility of 

the material basis, and mostly about the lack of a real social protection of students with problems, which 

demands a type of creative new approach on the problematic of recovering children with mental 

disabilities. It is this aspect that made us choose this theme, starting from the idea that the game, as form 

of psychic-physical, behavioral and relational manifestation, may have a strong influence, if rigorously 

organized and effectively directed, upon the recovering and the social-professional reintegration of the 

students with mental disabilities. Hypothesis: at children with mental disabilities the values of the 

morphological, functional and motor indices are altered Material and methods: evaluating the 

phenotypization of certain of certain morphological, anatomic and-functional parameters for normal 

children and for children with mental disabilities in order to characterize the morphological-functional 

normality and its malfunctions. Tasks: collecting and studying the special literature, testing a number of 

students in order to have a rich and various study basis, processing the data obtained through statistical-

mathematical methods, for a more objective interpretation, elaborating the conclusions of the research. 

The subjects involved in the research are presented in the table below: Nr. crt. Education unity No. of 

subjects Age in years Casuistic observation 12 - 14 14 - 22 1. ”G. Ibrăileanu" Iaşi High-school 10 9 1 

Without disabilities 2. "Sf. Andrei" Gura Humorului School 10 6 4 Mild mental disability 3. "Laurenţia 

Ulici" Gura Humorului Placement Centre 10 2 8 Severe mental disability 4. "C. Păunescu Iaşi" School 

5 2 3 Down Syndrome Results and Discussions: 1. Data regarding the temporal-spatial coordination In 

order to test the temporal-spatial coordination, we used an applicative path with the following structure: 

rolling forward on a gymnastic cushion – moving in balance on the gymnastic bench with the small 

basis upwards – stepping on six 20x12 cm rectangles at 30 cm from one another, in steps – avoiding an 

obstacle – stepping through two lids in the gymnastic box – avoiding an obstacle – stepping in four 

circles in zigzag, rolling over on a gymnastic cushion, stepping on six 25 cm obstacles. All subjects had 

to complete this itinerary twice and we also noted the best result. The values of times registered for the 

coordination test vary between 22,31 sec. (minimum), for normal children and 76,78 sec (maximum), 

for children with severe mental disability. For p ≤ 0,001, we can see significant statistic differences 

between normal children and children with severe mental disability, between children with mild mental 

disability and children with severe mental disability, as well as between children with severe mental 

disability and children with Down syndrome Table 1. Characteristics of the coordination test for normal 

children and children with disabilities Grupa/Group N M M% E.Std. C.V.% t p 1 10 22,31 100% 0,753 

10,68 2,818 0,018 2 10 32,14 144,06% 3,406 33,52 1 10 22,31 100% 0,753 10,68 6,358 p<0,001 3 10 

76,78 344,15% 8,533 35,15 1 10 22,31 100% 0,753 10,68 3,891 0,015 4 5 36,4 163,15% 3,542 21,76 2 

10 32,14 144,06% 3,406 33,52 4,858 p<0,001 3 10 76,78 344,15% 8,533 35,15 2 10 32,14 144,06% 

3,406 33,52 0,779 0,45 4 5 36,4 163,15% 3,542 21,76 3 10 76,78 344,15% 8,533 35,15 4,37 0,001 4 5 

36,4 163,15% 3,542 21,76 Legend: N – number of subjects; M – arithmetic means; M% - percentage 

mean; E. Std. – average standard error; C.V.% - variation coefficient; t – Student test; p – significance 

threshold For the second group the average time for the coordination test is 32,14 sec., and for the fourth 

group it is 36,4 sec. The difference is 4,26 sec. and it is insignificant from the statistical point of view 

(according to and Table 1). The values of the variation coefficient (according to Table 1) show that the 

most heterogeneous groups are: the group of children with severe mental disability (CV = 35,15%) and 

the group of children with mild mental disability (CV = 33,52%). As the values of the median and the 

module are equal (22,4 sec), and the arithmetic mean (22,31) is very close, the group of normal children 

is the most homogenous, with the variation coefficient 10,68 %. 2. Results referring to the maximal 

force on the superior train After calculating the averages for the maximal force on the superior train, 
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that there are significant statistic differences between the group of normal children and children with 

severe mental disability and between the group of normal children and children with Down syndrome 

(9.4), for p ≤ 0,001. There is also a great difference between the group of normal children and that of 

children with mild mental disability. This difference is (6,5 repeats) and it is very important from the 

statistical perspective (p < 0,02). By analyzing the variation coefficient, with values between 39, 45% 

and 214,68% we can say that the four groups are heterogeneous. Table 2. Characteristics regarding the 

maximal force on the superior train for normal children and for children with disabilities Grupa/Group 

N M M% E.Std. C.V.% t p 1 10 12,6 100% 1,571 39,45 2,782 0,012 2 10 6,1 48,41% 1,728 89,61 1 10 

12,6 100% 1,571 39,45 6,268 p<0,001 3 10 1,3 10,31% 0,882 214,68 1 10 12,6 100% 1,571 39,45 5,417 

p<0,001 4 5 3,2 25,39% 0,734 51,35 2 10 6,1 48.41% 1,728 89,61 2,473 0,027 3 10 1,3 10,31% 0,882 

214,68 2 10 6,1 48,41% 1,728 89,61 1,544 0,149 4 5 3,2 25,39% 0,734 51,35 3 10 1,3 10,31% 0,882 

214,68 1,391 0,123 4 5 3,2 25,39% 0,734 51,35 As we can see from Graphic 2, the average values of 

the four groups are between a minimum of 1,3 for children with severe mental disability and a maximum 

of 12,6 for the group of normal children. Graphic 2. Average values and standard errors of the four 

groups for the maximal force on superior train 3. Data regarding the maximal force on the inferior train 

As we can see from Graphic 3, the values of the force for the inferior train are very close for normal 

children (18,18 repeats) and for children with mild mental disability (18,5%). The difference is superior 

children with mild mental disability, 0,32 and it is not significant from the statistic point of view. The 

greatest difference is between the group of children with mild mental disability and that of children with 

severe mental disability. Table 3. Characteristics regarding the maximal force on the inferior train for 

normal children and for children with disabilities Grupa/Group N M M% E.Std. C.V.% t p 1 10 18,8 

100% 0,879 14,79 0,111 0,913 2 10 18,5 98,40% 2,552 43,64 1 10 18,8 100% 0,879 14,79 4,554 0,001 

3 10 9,3 49,46% 1,891 64,33 1 10 18,8 100% 0,879 14,79 2,413 0,06 4 5 12,4 65,95% 2,502 45,12 2 10 

18,5 98,40% 2,552 43,64 2,895 0,01 3 10 9,3 49,46% 1,891 64,33 2 10 18,5 98,40% 2,552 43,64 1,505 

0,156 4 5 12,4 65,95% 2,502 45,12 3 10 9,03 49,46% 1,891 64,33 0,965 0,352 4 5 12,4 65,95% 2,502 

45,12 Graphic 3. Average values and standard errors of the four groups for the maximal force on inferior 

train With 9,2 repeats, this is statistically significant, for p ≤ 0,01. Another important difference is that 

between normal children and children with severe mental disability, with 8,88 repeats, for p ≤ 0,001 

(according to table 3). 4. The values of the speed of response to visual stimulus Through analyzing the 

values of the speed of response to visual stimulus in graphic 4, we can see that they vary between 263,2 

milliseconds (minimum) for normal children and 2265 milliseconds (maximum) for children with severe 

mental disability. By comparing the differences between the four groups, we can state that they are 

statistically significant for 0,001< p < 0,05 (according to Table 4). Graphic 4. Average values and 

standard errors of the four groups for the time response to visual stimulus Taking into account the values 

of the variability coefficient, we can see that the most homogeneous group is that of children with Down 

syndrome, with CV = 12,2 %. The group of normal children is also homogeneous, with a variation 

coefficient 24,74%. The two other groups arte heterogeneous, with CV between 57,73 % for children 

with mild mental disability and 77,59% for children with severe mental disability Conclusions: • For the 

coordination test the greatest value is that of children with severe mental disability, 344,15% greater 

than that of normal children. • For the maximal force of the superior train the groups of children with 

mental disability have values way under those of normal children 10,31,% and 48,41%. • For the 

maximal force on the inferior train the greatest value was that of children with mild mental disability, 

with 1,76% bigger than that of normal children. The two other groups have inferior values comparing 

to normal children, 65,95% for children with Down syndrome, and 49,46% for children with severe 

mental disability. • As regards the speed of the response to visual stimulus, the most critical value is that 

of children with severe mental disability 860,56%, greater than that of normal children. • Although 

children with Down syndrome don’t have a lower IQ than children with mild mental disability, they 

have inferior values for motor parameters. • Children with mild mental disability, have values close to 

those of normal children as far as motor parameters are concerned. Bibliography 1. Albu, C., Adriana 

Albu, (1999) – Psihomoticitatea, Editura Spiru Haret, Iaşi, (p.121) 2. Arcan P., Ciumăgeanu D. (1980) 
– Copilul deficient mint 
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 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi dersine ya da oyunlar veya fiziksel aktiviteler dersine katılan 

kaynaştırma öğrencileri ile normal öğrencilerin benlik saygısının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın 

örneklem grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Malatya ilindeki Sümer Lİsesi, Eşref Bitlis Lisesi, 

Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu ve Yavuz Selim İlköğretim okulunda eğitim almakta olan 7-14 

yaşlarında 80 gönüllü öğrenci (40 kaynaştırma öğrencisi, 40 normal öğrenci) oluşturmuştur. 

Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma için gerekli verileri toplamada Coopersmith 

Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler spss istatistik programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan ölçüm sonrasında normal öğrenciler ile kaynaştırma 

öğrencilerinin anket puanları arasında anlamlı ilişki görülmüştür (p<0.05). Normal öğrencilerin benlik 

saygısı kaynaştırma öğrencilerin benlik saygından yüksek bulunmuştur 
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 Introduction: Although an ankle-foot orthosis (AFO) is an orthosis or brace that encumbers the ankle 

and foot. AFOs are externally applied and intended to control position and motion of the ankle, 

compensate for weakness, or correct deformities. This current study analyzed the effect of foot orthotics 

on the range of motion of the hip joint in three dimensions during running. METHODS: Nine 

professional athletics participated in current study (Average; age of 24 years, height of 175 cm and 

weight of 63 kg). All data collection took part at the biomechanics laboratory center at the University of 

Sharif (Moafaghian research center, Tehran, Iran). Running kinematics data were recorded for each of 

the orthotic (only left foot) and nonorthotic conditions for each subject using a motion analysis recording 

technique. Analyses of variance for repeated measures were performed on the range of motion of hip 

joint. The main factors of each analysis were the effect of the orthotic (orthotic condition versus 

nonorthotic condition) and phase of the stance period (contact, mid-stance, and propulsion). For motion 

analysis, 39 markers were placed on the subject’s bodies. Kinematics data of running were recorded at 

200 Hz by 6 high speed camera (Vicon Industries Ltd., Hampshire, UK). RESULTS: Results presents 

hip angular position in two condition are different at 40-80% and 45-100% in left (orthosis foot) and 

right respectively. Reductions of 1 to 5 degrees occurred with orthotic use for the hip joint during 

running. The orthotics increased hip motion during the contact and mid-stance phases of running. 

CONCLUSIONS: AFOs are externally applied and intended to control position and range of motion of 

the ankle, compensate for weakness, or correct deformities. Result shows that hip angular position varied 

in two condition (orthosis and nonorthosis) and these abnormal kinematics differences may effect on 
different joints. 
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 Bu çalışmanın amacı, Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin beden eğitimi ve spor bölümü 

öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarına etkisini değerlendirmektir. Çalışmada veri toplama aracı 

olarak Yuker ve Block (1986) tarafından geliştirilen ve Özyürek (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ)’ne yer verilmiştir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı.67-.83, test-tekrar test güvenirlik katsayısı.76 olarak saptanmıştır. Çalışma betimsel 

araştırma niteliğindedir. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır Çalışma grubunu, 2017-

2018 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Yüksekokulu (n=40) ve Düzce 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (n=36) Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim 

gören ve Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersini alan toplam 76 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik 

tutum puanlarının; cinsiyete, yaşa, yakın çevresinde engelli birey bulunup bulunmama, engelli bireyle 

aynı ortamda olmaktan rahatsız olup olmama ve engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklarda onlara 

yardımcı olup olmama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen 

bulgulara göre Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik 

tutumlarında okul türüne göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Okul türü fakülte olan 

katılımcıların tutum puanlarının, okul türü yüksekokul olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 
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 Bu çalışmanın amacı goalball sporcularının mizah tarzlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. 

Araştırmaya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig goalball erkekler müsabakalarına katılan 58 erkek sporcular ile 

goalball bayanlar yükselme grubu müsabakalarına katılan 32 bayan sporculara olmak üzere toplam 90 

sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Orijinal ismi “ Humor Stles Questionnaire” olan, Martin 

ve diğ. (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlamasını Yerlikaya (2003) tarafından yapılan 

“Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların görme engelli oluşundan 

dolayı anketler röportaj yöntemine benzer şekilde, anketör tarafından soru cevap şeklinde 

gerçekleşmiştir. Katılımcıların gönüllü olarak çalışmaya katılması istenmiş herhangi bir zorlamada 

bulunulmamıştır. Ölçek, katılımcıların bazen birebir bazen de gruplar halinde sessiz bir ortamda 

doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket program kullanılmıştır. 

Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakılmış ve katsayıların +1 ile -

1 arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşılmıştır (Karaatlı, 2006) Bu yüzden parametrik testlerden 

faydalanılmıştır. Mizah Tarzları ölçeğinin tüm puanları üzerinden yapılan MANOVA sonuçlarına göre, 

kadın ve erkek goalball sporcularının mizah tarzları bakımından anlamlı farklılıklar gösterdiği 

görülmüştür (Wilks Lambda (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, medeni durumu, eğitim durumu, spor yapma yaşı gibi diğer 

değişkenlerle mizah tarzları puanları arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p<0,05). Sonuç 

olarak, goalball sporcularının cinsiyetleri açısından farklı mizah tarzına sahip oldukları, yaş, medeni 
durumun, eğitim durumunun ve spor yapma yaşının ise mizah tarzlarını etkilemediği anlaşılmaktadır.  
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 Bu çalışmanın amacı goalball sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının farklı değişkenlere göre 

incelemektir. Araştırmaya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig goalball erkekler müsabakalarına katılan 58 erkek 

sporcular ile goalball bayanlar yükselme grubu müsabakalarına katılan 32 bayan sporculara olmak üzere 

toplam 90 sporcu katılmıştır. Spor ortamındaki zihinsel dayanıklılık seviyesini belirlemek amacıyla 

Sheard ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” (Sport 

Mental Toughness Questionnaire-SMTQ-14) kullanılmıştır. Genel zihinsel dayanıklılığın yanı sıra üç 

alt boyuttan (Güven, Devamlılık ve Kontrol) oluşan ölçek 4’lü Likert tipinde bir ölçektir. Araştırmaya 

katılan katılımcıların görme engelli oluşundan dolayı anketler röportaj yöntemine benzer şekilde, 

anketör tarafından soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların gönüllü olarak çalışmaya 

katılması istenmiş herhangi bir zorlamada bulunulmamıştır. Ölçek, katılımcıların bazen birebir bazen 

de gruplar halinde sessiz bir ortamda doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 

istatistik paket program kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama 

araçlarının normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık 

katsayılarına bakılmış ve katsayıların +1 ile -1 arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşılmıştır 

(Karaatlı, 2006) Bu yüzden parametrik testlerden faydalanılmıştır. Sporda Zihinsel Dayanıklılık 

ölçeğinin tüm puanları üzerinden yapılan MANOVA sonuçlarına göre; yaş grupları açısından goalball 

sporcularının zihinsel dayanıklılık düzeylerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür (Wilks Lambda 

(λ)=,857; F(6,168)=2,253; p<0,01). Bu bulgu, zihinsel dayanıklılık alt boyut puanlarından oluşan 

doğrusal bileşenden elde edilecek puanların yaş durumuna bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, spor yapma yaşı gibi diğer değişkenlerle 

zihinsel dayanıklılık puanları arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p<0,05). Sonuç olarak, 

goalball sporcularının yaşları açısından farklı zihinsel dayanıklılık düzeylerine sahip oldukları, cinsiyet, 

medeni durumun, eğitim durumunun ve spor yapma yaşının ise zihinsel dayanıklılığı etkilemediği 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Goalball, Zihinsel Dayanıklılık, Görme Engelliler 
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Hafı̇f Zı̇hı̇nsel Engellı̇ Bı̇reylerde Altı Hafta Sürelı̇ Antrenman Uygulamalarının Bazı Fı̇zı̇ksel 

Parametreler Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 
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 Bu çalışmanın amacı, hafif zihinsel engelli bireylerin futbol antrenmanlarına katılımları ile bazı 

fiziksel parametrelerdeki (dikey sıçrama, esneklik, denge, top sürme, şut atma, toplu-topsuz slalom, 

çeviklik, durarak uzun atlama, top kontrol, ver kaç, kontrol pas, 20 m koşu, uzun mesafeli vuruş) 

değişimin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 11-14 yaş grubu hafif zihinsel engelli 50 erkek birey 

oluşturmaktadır. Engelli bireylere 6 haftalık antrenman uygulanmış ve 3 farklı zamanda (antrenman 

öncesi, 3. hafta ve 6. hafta) ilgili ölçümler alınmıştır. Ayrıca, katılımcılara 23. Dünya İşitme Engelliler 

Yaz Spor Oyunları'nda milli takımın final maçı izlettirilerek kendilerine olan özgüvenlerinin 

yükseltilmesine çalışılmıştır. Çalışmada, başarılı-başarısız şeklinde elde edilen ölçümler (top kontrol, 

ver kaç, kontrol pas) yüzde olarak ifade edilmiştir. Alınan ölçümlere tekrarlanan ölçümü varyans analizi 

ve Bonferroni testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, antrenmana bağlı olarak engelli bireylerden 

alınan ölçümlerde kayda değer bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, engelli bireylerin 

takım veya bireysel sporlara iştirakleriyle fiziksel performanslarında anlamlı iyileşme ve profesyonel 
olarak spora yönelmeleri sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli, Fiziksel Uygunluk, Aktivite 
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İşitme Engelli Sporcuların Beslenme Destek Ürünü Kullanım Durumu ve Bilgi Düzeyleri 
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 Bu araştırma Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu mili takım kampında yer alan işitme engelli 

sporcuların beslenme destek ürünü (BDÜ) kullanım durumlarını ve bilgi düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 6 farklı spor branşında 11 kadın, 63 erkek (Xyaş=23.62±5.38 yıl) 

toplam 74 işitme engelli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler anket 

yöntemiyle toplanmış olup frekans ve yüzde dağılımları alınarak Fisher Exact Testi ile analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak işitme engelli kadın sporcularda BDÜ kullanımının olmadığı buna karşın erkek sporcuların 

%36.5’inin BDÜ kullandıkları, eğitim durumu arttıkça BDÜ kullanma oranının arttığı, milli sporcu 

olanlarda BDÜ kullanım oranının daha fazla olduğu, taekwando sporcularının BDÜ kullanmadıkları 

diğer branşlarda ise en az %30.8 oranında BDÜ kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca işitme engelli 

sporculardan elde edilen bulgular genel olarak BDÜ kullanımlarına ilişkin bilgi düzeyleri bakımından 
yeterli olmadıkları ve bu konuda güvenilir bilgiye erişim sorunlarının olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme Destek Ürünü, İşitme Engelli, Sporcu 
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On Haftalık Anaerobik Antrenmanın İ̇şitme Engelli Erkek Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve 

Fizyolojik Parametrelere Etkisi 
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 Araştırmada, düzenli olarak uygulanan 10 haftalık anaerobik antrenmanın 15-18 yaş, işitme engelli 

erkek basketbolcularda, bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışma 2017 yılında Samsun’da yapıldı. Çalışmaya Özel Eğitim Meslek Lisesi okul takımında ve kulüp 

takımlarında faaliyet gösteren 15-18 yaş 28 işitme engelli basketbolcu katıldı. Katılımcılar çalışmanın 

başında, deney (n:14) ve kontrol (n:14) gruplarına ayrıldı. Denekler, bulundukları takımlarda 

çalışmalarını sürdürürken, deney grubuna ayrıca on hafta süre ile, anaerobik antrenman yaptırılmıştır. 

Çalışmanın başında ve sonunda iki ölçüm alındı. İstatistiksel analizde “t” testi kullanıldı. Anlamlılık, 

α=0,05 düzeyinde araştırıldı. On haftalık çalışma protokolü sonucunda, anaerobik antrenman uygulayan 

deney grubunun vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı, dikey sıçrama, vücut kitle indeksi ve anaerobik 

güç değişkenlerinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; 15-18 yaş işitme engelli 

basketbolcularda, basketbol antrenmanları dışında uygulanan anaerobik antrenmanların, deneklerin 

ilgili parametrelerinde anlamlı etkisinin olduğu, doğru ve yöntemli olarak uygulanması sonucunda, etkili 
ve yararlı bir antrenman yöntemi olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Spor, Basketbolcu, Antrenman, Anaerobik. 
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Otizm Tanılı Bireylere Uyarlanmış Yaratıcı Eğitsel Dans Etkinliğinin Kazanımlarının 

İncelenmesi 
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 Otizm, ortaya çıkması geciken, sosyal iletişim ve dil becerilerinde olduğu kadar çeşitli duygusal, 

bilişsel, hareketsel ve duyuşşal becerilerde de oluşan karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Bu 

araştırmanın amacı otizm tanılı bireylere uyarlanmış yaratıcı eğitsel dans etkinliklerinin kazanımlarını 

incelemektir. Deneysel olarak kurgulanan bu araştırmaya kontrol grubu olmaksızın 16 - 21 yaş 

aralığında otizm tanılı 7 erkek birey katılmıştır. Kazanımların incelenmesinde takip yöntemi 

uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak literatürden yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve 

uzman görüşleri alınarak son şeklinin verildiği takip formu kullanılmıştır. Takip formu, vücut - alan ve 

zaman temaları kapsamında hedeflenen davranışlara yönelik göstergelerden meydana gelmiştir. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular, otizm tanılı bireylere uyarlanmış yaratıcı eğitsel dans etkinliklerinin 
uygulamaya katılan grupta olumlu yönde gelişen kazanımlar elde edildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Dans 
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Study Regardıng The Heıght And Weıght Amplıtude For Normal Chıldren And Chıldren Wıth 
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 STUDY REGARDING THE HEIGHT AND WEIGHT AMPLITUDE FOR NORMAL CHILDREN 

AND CHILDREN WITH MENTAL DISABILITY Lect. dr. Bogdan Constantin UNGUREAN Faculty 

of Physical Education and Sport Iaşi "Alexandru Ioan Cuza" University of IASI, ROMANIA Abstract: 

The study analyses the values of morphological parameters height and weight for normal children and 

children with mental disability, in relation to other values already mentioned in speciality papers. 

Keywords: height, weight. Hypothesis: Our hypothesis was the following: children with mental 

disability have altered values of the morphological, functional and motor indices. The subjects included 

in the study are divided as shown in Table 1. Table 1. Repartition of subjects on education units Nr. crt. 

Education unit No of subjects Age in years Case information 12 - 14 14 - 22 1. “G. Ibrăileanu” Secondary 

School, Iaşi 10 9 1 No disability 2. “Sf. Andrei” School Group, Gura Humorului 10 6 4 Mild mental 

disability 3. “Laurenţia Ulici” Children Institution, Gura Humorului 10 2 8 Severe mental disability 4. 

“C. Păunescu” Special School, Iaşi 5 2 3 Down syndrome Material and methods Height (H) – (stature) 

is the distance between the soles and the top of the head (vertex), measured standing. The head should 

be set straight; the chin parallel with the ground, the eyes looking ahead, the body straight and the knees 

stretched. The height is measured with a fixed device (stadiometer) or with a ruler with cm and mm 

(anthropometric ruler), with a horizontal indicator. The child or teenager stands with the back towards 

the device and remains still until his height is measured (Ionescu, 1968). The stature is one of the most 

stable characteristics of the body; nevertheless, after a long effort or at the end of the day, there may be 

variations of 1–2 cm. We should mention that the measurements took place during the same moment of 

the day (in the morning), for all four groups. The height on age and gender for children and teenagers in 

our country is registered and processed according to various statistical methods. Table 2. Height 

characteristics for normal children and children with disabilities Group N M M% E. Std. C.V.% t p 

Group 1 10 154.5 100% 1.51 3.1 1.662 0.114 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 Group 1 10 154.5 

100% 1.51 3.1 0.051 0.96 Group 3 10 154.7 100.12 3.62 7.41 Group 1 10 154.5 100% 1.51 3.1 0.682 

0.531 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 12.82 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 1.329 0.2 Group 3 10 

154.7 100.12% 3.62 7.41 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 0.107 0.916 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 

12.82 Group 3 10 154.7 100.12% 3.62 7.41 0.659 0.537 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 12.82 Legend: N 

– number of subjects; M – arithmetic mean; M% – percentage means; E. Std. – average standard error; 

C.V.% – variation coefficient; t – student test; p – significance threshold. After calculating the height 

average, we underline the fact that there are very close values for the group of normal children and that 

of children with severe mental disability, 154.5 cm and 154.7 cm respectively (see Graph 1). The greatest 

difference is that between the normal children group (154.5 cm) and that of children with mild mental 

disability (147.7 cm) – 6.8 cm. There are also close values between the group of children with mild 

mental disability (147.7 cm) and that of children with Down syndrome (148.6). Graph 1. Average values 

and standard errors of height for groups 1, 2, 3, 4. The value of the variation coefficient (Table 2) shows 

that all four groups are homogeneous. The most homogeneous groups is that of the normal children (CV 

= 3.1%), and the greatest variation coefficient is that of the Down syndrome group – 12.82 %. After 

calculating the t test and the values of the significance threshold for (p>0.05) (see Table 2) we can state 

that there no statistically significant differences among the four groups. Graph 2. Height and weight 

values for boys and girls while growing up (apud Ifrim, 1986) After analyzing the height values for boys 

and girls, in Graph 2 (apud Ifrim, 1986), we may appreciate that they are very close around 14-15, and 

the results obtained for the group of normal children and that of children with severe mental disability 

are close to this value. The two other groups, the group of children with mild mental disability and that 

of children with Down syndrome, have lower values that those in Graph 2. Table 3. Central and 

dispersion height values for the four groups Height gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 Minimum (cm) 147 122 142 

127 Maximum (cm) 162 160 168 167 Average (cm) 154.5 147.7 154.7 148.6 Median (cm) 154.5 149 

155 159 Module (cm) 155 149 157 * Amplitude 15 38 26 40 By analyzing the overall height values for 
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the four groups, we may see that they vary between a minimum of 122 cm, for the group of children 

with mild mental disability and a maximum of 168 cm, the group of children with severe mental 

disability (see Table 3). The module accounts for values between 149 cm for the group of children with 

mild mental disability and 157 cm for the group of children with severe mental disability. The amplitude 

registers the highest value at the group of children with Down syndrome – 40 cm (see Graph 3). Graph 

3. The minimum, maximum values, module and median for the four groups concerning the height Body 

weight (W) – it is a very powerful indicator as regards the quantitative body growth. If considered 

isolated, it is not very important, but, related to age, gender, height and nutritional state, it does become 

more influential. The weight may suffer rapid alterations. It may decrease or increase due to internal or 

external, normal or pathologic factors, such as: diet, physical effort, organic (metabolic) disorders, etc. 

Children and teenagers with the proper average weight for their age and gender are considered normal 

weight; those who weigh more than the average are considered overweight; those who weigh more than 

the average are considered underweight. When the weight mirrors the nutritional state, we may say that 

the normal weight are normotrophic or eutrophic, overweight are hypertrophic, and underweight are 

hypotrophic. The average weight of children and teenagers in our country is calculated and analyzed on 

age and gender every year (Ionescu, 1968). In order to evaluate the weight, we used a Beurer electronic 

scale. Table 4. Weight characteristics for normal children and children with disabilities Group N M M% 

E. Std. C.V.% t p Group 1 10 43.73 100% 1.91 13.85 0.027 0.979 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 21.45 

Group 1 10 43.73 100% 1.91 13.85 1.468 0.159 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 Group 1 10 43.73 

100% 1.91 13.85 0.981 0.38 Group 4 5 56.02 128.10% 12.37 49.41 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 

21.45 1.278 0.217 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 21.45 0.961 

0.386 Group 4 5 56.02 128.10% 12.37 49.41 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 0.514 0.631 Group 

4 5 56.02 128.10% 12.37 49.41 After analyzing Graph 4, which refers to weight, we can see that groups 

1 and 2 have very close values, 43.73 kg for the normal children group, and 43.76 kg for the group of 

children with mild mental disability. The greatest difference is that between the normal children group 

(43.73 kg) and that of children with Down syndrome (56.02 kg) – 12.29 kg, but the difference is not 

statistically significant. Graph 4. Average values and standard errors of weight for groups 1, 2, 3, 4. 

After analyzing the variation coefficient in Table 3, we can say that group 1 is the most homogeneous 

group, having a VC of 13.85%. Groups 2 and 3 are relatively homogeneous, with very close values of 

the variation coefficient – 21.45 for group 2 and 21.56 for group 3. Group 4 is heterogeneous from this 

perspective, with a variation coefficient of 49.41. After calculating the t test and the values of the 

significance threshold for (p>0.05) we can state that there no statistically significant differences among 

the four groups. By analyzing the weight values in Graph 4, we consider that the normal children group 

and that of children with mild mental disability have slightly lower values than those presented in Graph 

2. On the other side, the group of children of children with Down syndrome has higher values than those 

in Graph 2. Table 5. Central and dispersion weight values for the four groups Weight gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 

4 Minimum (cm) 36.9 36 34.8 24.6 Maximum (cm) 56.5 65 65.9 77.6 Average (cm) 43.73 43.76 49.42 

56.02 Median (cm) 38.4 51.25 51.25 74 Module (cm) * * * * Amplitude 19.6 29 31.1 53 On the whole 

sample the minimum (24.6 kg) and maximum (77.6 kg) are registered at the group of children with 

Down syndrome, and also the greatest amplitude – 53 kg. The median has equal values (51.25 cm) for 

the group of children with mild mental disability and that of children with severe mental disability (see 

Graph 5). Graph 5. The minimum, maximum values, module and median for the four groups concerning 

the weight Conclusions: • As regards the height, we have very close values in relation to the group of 

normal children, ranging between 95.59 % and 100.12 %. Thus, we may consider that mental disability 

does not affect the height. • Concerning the weight, there are very close values for the normal children 

group and that of children with mild mental disability. Children with Down syndrome have a weight 

mean superior with 28.10% in comparison to normal children (overweight is one of their characteristics). 

• Overall, the morphological parameters height and weight are not highly altered by mental disability. 

References: 1. Albu, C., Adriana Albu, (1999) – Psihomoticitatea, Editura Spiru Haret, Iaşi 2. Barbu. 

R., (1979) – Explorări funcţionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucharest 3. Dragnea A. (1984) – 

Măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport, Editura Sport- Turism, Bucharest 4. Ifrim, M., (1986) - 

Antropologie motrică, Editura Ştiinţifică 
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Takım ve Bireysel Spor Yapan 12-15 Yaş Grubu Görme Engelli Öğrencilerin Fiziksel ve 

Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması 
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 Bu çalışmanın amacı; 12-15 yaş grubu (5-8. Sınıf) görme engelli öğrencilerden takım sporları 

yapanlar ile bireysel spor yapanların fiziksel ve motorik özelliklerini karşılaştırmaktır. Ülkemizdeki 

görme engelliler ortaokullarında öğrenim gören ve haftada en az 2 gün antrenman yapan 62 goalbol 

sporcusu, 37 judo, yüzme ve atletizm sporcusu katılmıştır. Çalışmada katılımcıların cinsiyet, yaş, boy 

uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, çevre ölçümleri, flamingo denge testi, esneklik, durarak 

uzun atlama, mekik, bükülü kolla asılma, 5x10 mekik koşusu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama gibi 

fiziksel ve motorik özelliklerin ölçümleri alınmıştır. Katılımcılar arasında yaş, boy, denge testi, otur-eriş 

testi, uzun atlama testi, mekik testi, bükülü kolla asılma testi, dikey sıçrama testi, el kavrama kuvveti 

testi bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Katılımcıların kilo, BKİ, mekik koşusu 

ve vücut çevresi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonuçlarına 

göre, takım sporları yapan sporcuların kiloları, BKİ değerleri ve vücut çevresi ölçümleri, bireysel spor 
yapanlara göre daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Görme Engelli, Fiziksel ve Motorik Özellikler 
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Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yapılan Uluslararası Kongrelerde 

Sunulan Bildirilerin Engel Grupları ve Araştırma Yöntemlerine Göre İ̇ncelenmesi 
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 Amaç: Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor alanında yapılan Uluslararası Kongreler de 

sunulan bildirilerin incelenerek, yeni yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve yöntem önerileri 

sunmaktır. Yöntem: 2011, 2014 ve 2017 yıllarında yapılmış olan uluslararası engellilerde beden eğitimi 

ve spor kongrelerinin internette yayınlanan ve basımı yapılarak yayınlanan bildiri özet kitapları 

incelenerek tasnif edilmiştir. Bulgular: Bu üç kongreye 362’si erkek, 133’ü kadın araştırmacılardan 

oluşan 495 araştırmacı 197 bildiri ile katılmışlardır. Kongrelere 38 davetli konuşmacı katılmıştır. 127’si 

sözel, 32’si poster bildirilerden oluşan sunumlar yapılmıştır. 70 bildiri Türkçe, 31 bildiri İngilizce olarak 

sunulmuştur. 96 Bildiri de hem Türkçe hem de İngilizce olarak Kongre Özet Kitabında yayınlanmıştır. 

Bildirilerin 35’i ampirik araştırma, 44’ü nicel ve 118’i nitel araştırmalardan oluşmuştur. Bildirilerin 

36’sı bedensel, 47’si zihinsel, 19’u işitme, 11’i görme, 74’ü çoklu ve diğer engel gruplarından, 10 bildiri 

de engelli olmayan grupla yapılan çalışmalardan oluşmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmaların tüm engel 

grupları (bedensel, görme, işitme, zihinsel ve diğer) için yetersiz olduğu, engelliler ve spor konulu 

kongrelerde engelli olmayanlarla ilgili bildirilerin de sunulduğu (10 bildiri; %5,08) görülmüştür. Nicel 

ve ampirik çalışmaların az olduğu düşünülmektedir. Sonraki kongrelerde, alanlar ve yöntemler 

belirlenerek araştırmaların yönlendirilmesi yapılıp, engel gruplarının ve araştırma alanlarının eşit 
dağılımı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor, Uluslararası Kongre, Engel Grupları, 
Araştırma Yöntemi 
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10-12 Yaş Kadın Tenı̇sçı̇lerde Core Antrenmanın Servı̇s İ̇sabet Oranına ve Bazı Motorı̇k 

Özellı̇klere Etkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Doç.Dr. Olcay Mülazımoğlu - Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - 

Bünyamin Korucu 

 

ÖZ 
 

 Çalışma amacı;10-12 yaş kadın tenisçilere uygulanan core antrenmanın servis atışlarındaki isabet 

oranına ve bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve veli 

onam formu doldurtularak toplam 10 (n=10) kadın sporcu katılmıştır. Sporcular kontrol (n=5) ve denek 

(n=5)grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Sporcuların bireysel özellikleri; yaş (X=11±1) yıl, kilo (X=56±4 

kg), boy (X=158±3cm) dir. Araştırmada ön-test son-testli kontrol gruplu deneysel yöntem 

uygulanmıştır. Sporculara 8 haftalık 6 hareketlik Core antrenman programı uygulanmıştır. Core 

antrenmanın servis atışlarına etkisini ölçmek için AOS testinin servis vuruş puanlamasından 

yararlanılmıştır. Her iki grubun ön test servis isabet puanları alınmış, motorik özelliklerdeki değişimi 

gözlemek için şınav, mekik, plank, reverse plank ve dikey sıçrama testleri ile ön ve son test ölçümleri 

alındı. Kontrol grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra normal antrenmanlara devam 

ettirilmiş, denek grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra haftada iki gün 20 dakika süre ile 

6 core hareket tenis antrenmanına ek olarak uygulatılmıştır. Elde edilen veriler ile grupların aritmetik 

ortalamaları, standart sapmaları(ss) alınmıştır. Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar için, ön test 

karşılaştırmaları yapılarak grupların ortalama değerleri arasındaki farklılığı t-testi ile p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde araştırılmış, daha sonra gruplar arası ön test ve son test değerleri ortalamaları arasındaki 

farklılaşma olup olmadığı ise eş örneklem t-testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 

Araştırma sonunda; deney ve kontrol gruplarında ön test değerleri ortalamaları farklılıklarının anlamlı 

olmadığı (p>0,05), değer ortalamaları arasında meydana gelen farklılığın tesadüfi olduğu tespit 

edilmiştir. Denek grubunun servis atışlarındaki ön ve son test puan ortalamalarının da farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Bu durum core antrenmanın servis atışlarında bir etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Motorik özelliklerin ise deney grubunun core antrenman öncesi ve sonrası 

ortalamalarında anlamlı fark bulunmuştur(p<0,05). Tenisçi kadınlarda core antrenman motorik 

özelliklere olumlu etki yaparken, servis atış performansına katkı sağlamadığı görülmüştür. Motorik 
özelliklere katkısı sebebiyle core antrenman 10-12 yaş dönemindeki kadın tenisçilere önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Tenis, Servis, Aos Testi, Core Antrenman, Plank 
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11-13 Yaş Kız Yüzücülere Uygulatılan 8 Haftalık Core Antrenmanın Fiziksel Performanslarına 

Etkisinin Incelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Begüm İ̇skender 
 

ÖZ 
 

 Araştırmada, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan 8 haftalı core antrenmanın fiziksel 

performanslarına akut bir etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, FMV Işık 

spor kulübünde yüzücü olan 40 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. İki gruba (araştırma ve kontrol 

grubu) ayrılan sporcuların sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol kavrama, 

esneklik ve sırt kuvveti ölçümleri alındı. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilmiştir. 

Verilerin tanımlayıcı istatistiksel metotları Ortalama (X), Standart sapma(ss) kullanılmıştır. 8 haftalık 

antrenman programı sonrası deney ve kontrol guruplarının ön test ve son testler ile grup içi ve gruplar 

arasındaki farklılaşmaları için Paired-Samples t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

%95 güven aralığında %5 anlamlılık (0.05) düzeyinde değerlendirilmiştir. Uygulatılan 8 haftalık kor 

antrenmanın bulguların sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik istatiksel 

olarak anlamlı farklılıklar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan 

core antrenman ile seçilmiş motorik parametrelerden sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el 
kavrama ve esneklik performanslarını geliştirir. 

Anahtar Kelimeler: Core, Yüzme, Fiziksel Performan 
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Analysis Of The Quadriceps Femoris Kinesiotaping İnfluence On Kinematic Parameters İn 

Soccer Players. 

 

 

Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Researcher Adam Michalski - Researcher Karolina 

Sobczak - Researcher Norbert Paszkowski - Dr Karolina Kopacz - Researcher Aleksandra 

Czechowska - Dr Gianluca Padula 
 

ÖZ 
 

 Objective: The aim of this study was to assess the influence of quadriceps femoris facilitation 

kinesiotaping on kinematic parameters related to time and acceleration of shuttle run, as well as, height 

and acceleration of countermovement jump in soccer players. Material and methods: The study group 

consisted of 20 male soccer players with mean age 22±2 years. Examination session was repeated three 

times: first – without kinesiotaping, second – after 30 minutes from tape application, third – after one 

week of using facilitation kinesiotaping of quadriceps femoris for both lower limbs. Analyses were 

performed with the use of mobile motion analysis system, with accelerometer and gyroscopic sensor, 

build and validated by authors in DynamoLab (Medical University of Lodz, Poland). System was placed 

on the belt in the area of soccer player waist, above sacrum, on the lumbar portion of the spine. Soccer 

players were asked in each session to perform the countermovement jump and the 4x10m shuttle run. 

Measured parameters were: time and acceleration of shuttle run, as well as, height and acceleration of 

countermovement jump. Data was processed with the use of Statistica 12. Statistical analysis was 

performed with the Shapiro – Wilk test of normality and, depending on distribution and equality of 

variances, one-way ANOVA or the Friedman’s test. Accepted level of significance was α = 0.05. 

Results: Statistically significant differences were observed in analysis of shuttle run time (p-

value=0.0000) and acceleration (p-value=0.0075). Time decreased from 11.02±0.47s in first session 

without kinesiotaping to 9.61±0.33s in third session, after one week of using the tape. Acceleration in 

shuttle run increased from 1.97±0.4m/s2 in first examination, to 2.37±0.48m/s2 in third examination. 

Statistically significant difference was also observed for height of countermovement jump (p-

value=0.0073). Jump height increased from 47.3±2.96cm in first session, to 51.65±4.78cm in third 

session. There was no statistically significant difference in analysis of countermovement jump 

acceleration. Conclusions: Facilitation kinesiotaping of quadriceps femoris improves kinematic 

parameters in soccer players due to the decreasing effect on time and increasing effect on acceleration 
of shuttle run, as well as, increasing effect on height of countermovement jump. 

Anahtar Kelimeler: Soccer, Kinesiotaping, Quadriceps Femoris Muscle, Biomechanical Phenomena, 
Objective Movement Analysis 
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Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, Metabolik Yük ve Metabolik Güç 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Türker Bıyıklı - Araştırmacı Zeki Akyıldız - Araştırmacı Melih Bozdemı̇r 

 

ÖZ 
 

 NİŞANTAŞI BİLDİRİ ZA zeki akyıldız 29.3.2018 (Per) 17:30 Gönderilmiş Öğeler Kime: 

turker.biyikli@athletichouse.com.tr; Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, 

Metabolik Yük ve Metabolik Güç Profesyonel sporcularda ve takımlarda antrenman takvimlerinin 

planlamasında, yapılan antrenmanın içeriği kadar antrenmanın fizyolojik olarak dinlenik metabolizmaya 

uygalanmasi üzerine spor bilimi dünyası araştırmalar sunmaktadır. Antrenmanın müsabaka takviminde 

doğru zamanda yapılması ve müsabakada maksimum fayadanın sağlanması, aynı zamanda sporculara 

binen aşırı yükden bunun beraberinde getirdigi sakatlıklardan kaçınmak için de antrenman 

periyotlamasında çeşitli monitorizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Müsabakalarda ve 

antrenmanlarda oyuncuları Gps (Global Positioning System) sistemleriyle gerçek zamanlı olarak 

gözlemleyerek, cihazdan elde edilen Sprint sayıları,yüksek hızlarda gecirilen mesafeler ve süreler, farklı 

hız aralıkları, farkli nabiz aralikalarinda gecirilen sureler, mesafeler,metabolizmalarinin ürettigi güç 

miktarlarina karşılık gelen Metabolik Güç olarak spor bilimi dünyasında kabul edilen parametreler ve 

sporculardan istenen sRPE(algılanan zorluk derecesi) verileriyle bir çok konu hakkinda rakamların 

ışığında yorum yapıp oyuncuyu ve takımı yönlendirebilirmek mümkün kılanmaktadir. Çalışmamız da 

bu alana yönelik güncel literatür incelenip bir derleme bildiri olarak spor bilimciler kuvvet kondisyon 

koçlari ve atletik performans uzmanlarının antrenmanlarında yeterli yüklenme dinlenme monitorizasyon 

ilişkisini inceleyip antrenmanlara entegre edilebilmesi için yeni bilgilerin ortaya koyulmasi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gps, Metabolik Yük, Metabolik Güç,monitorizasyon 
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Avrupa Liglerinde Mücadele Eden Yabancı Futbolcu Sayılarının İ̇statistiksel Açıdan 

Karşılaştırmalı Analizi 

 

 

Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Arş.Gör. Oğuz Gürkan 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma Avrupa liglerinde mücadele eden yabancı futbolcu sayılarını karşılaştırmak amacıyla 

yapılmıştır. Türkiye Süper Ligi, İspanya LaLiga, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Seri 

A ve Fransa Lig 1 liglerinde mücadele eden yabancı futbolcu sayılarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri soccerway, transfermarkt ve ülkelerin federasyonlarının web sayfalarından elde 

edilmiştir. İstatistiksel analiz için spss 18 paket programı kullanılmış, veriler ortalama ve standart sapma 

olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için shapiro wilk testi 

ve ligler arasındaki farklılığı ortaya koymak için one way anova testi uygulanmıştır. Test sonucu gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiş ve bu farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını ortaya koymak için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre İngiltere Premier Ligi takım başı 17.85 ile en yüksek yabancı ortalamasına sahip lig iken, 

İspanya LaLiga’nın 10.40 ile en düşük yabancı ortalamasına sahip lig olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 

İspanya LaLiga’da oynayan futbolcuların 43.4%’ünü yabancı futbolcular oluştururken, bu oranın Fransa 

Lig 1’de 48.3%, Almanya Bundesliga’da 52.6%, Türkiye Süper Lig’de 53.8%, İtalya Seri A’da 54.2% 

ve İngiltere Premier Lig’de 68.1% olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye Süper liginde oynayan yabancı 

futbolcu sayısının İspanya LaLiga’da oynayan yabancı sayısından fazla olduğu, İngiltere Premier 

Ligdeki yabancı sayısının da İspanya LaLiga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A ligindeki yabancı sayısından 

fazla olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir 

(p<0.05). Yine İtalya Seri A ve Almanya Bundesliga’daki yabancı sayısının İspanya LaLiga’dan daha 

fazla olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, 

Avrupa liglerinde oynayan yabancı futbolcuların oranının 43.4% ile 68.1% arasında değiştiği ve Avrupa 

liglerinde oynayan yabancı futbolcu sayılarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bir ligin 

gelişiminde yabancı futbolcuların önemli bir etkisinin olduğu, buna ilaveten her ülkenin kendi 

sporcularını yetiştirip hem kendi liglerinde oynatmasının hem de diğer liglere pazarlamasının da önemli 
olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Avrupa Ligleri, Yabancı Futbolcu Sayıları 
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Denge Yeteneğinin Farklı Spor Branşlarında Karşılaştırılması 

 

 

Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım 

 

ÖZ 
 

 Sportif performans açısından denge yeteneğinin önemli olduğu bilinmektedir. Ayrıca denge yeteneği 

eksiklikler ile performans ve spor sakatlıkları arasında önemli bir ilişki olduğu da belirtilmiştir. Amaç: 

Bu çalışmanın amacı denge yeteneğinin farklı spor branşlarında incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya yaş ortalamaları sırasıyla 20.2±0.57, 24.4±1.54, 20.4±0.49 ve 16.9±0.09 olan Güreş (G, 

n:13), Futsal (F, n:10), Tekvando (T, n:15), ve Kayaklı Koşu (KK, n:10) sporcuları olmak üzere toplam 

48 kadın ve erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

stadiometre ile ölçüldü. Denge testlerinin uygulanmasında Y-Denge testi kullanıldı. Bulgular: Veriler 

istatiksel olarak SPSS 23 programında değerlendirilerek, gruplar arasındaki ilişkinin tespitinde Kruskal 

Wallis testi uygulandı. Farkın hangi gruptan olduğunu tespit etmek için Tukey testi uygulandı ve 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede denge parametrelerinde Sağ anterior, G-

T, F-T, F-KK, T-KK spor branşları arasında, Sağ medial, G-F, F-T, F-KK spor branşlarında, Sol anterior, 

G-T, G-KK, F-T, F-KK, T-KK spor branşları arasında ve Sol medial, G-F, F-T,F-KK spor branşları 

arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Denge parametresi spor 

branşlarına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar değerlendirildiğinde, tüm denge parametreleri 
için en iyi sonuçların sırasıyla, Kayak, Tekvando, Güreş ve Futsal sporcularında olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Denge, Tekvando, Kayaklı Koşu, Futsal, Güreş, 
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Dı̇namı̇k Lunge Hareketı̇nde Arkadakı̇ Bacağa Uygulanan Vı̇brasyonun Sprı̇nt, Denge ve 

Sıçramaya Akut Etkı̇lerı̇ 

 

 

Araştırmacı Saltık Buğrahan Polat - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı dinamik lunge hareketiyle arkadaki bacağa yapılan vibrasyonun sprint, denge 

ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak 

aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 23 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar 

[deney grubu (n=11): yaş: 20.1±2.0 yıl, boy uzunluğu: 178.2±4.1 cm, vücut ağırlığı: 76.2±0.7 kg] ve 

[kontrol grubu (n=12): yaş: 21.6±0.9 yıl, boy uzunluğu: 175.4±2.2 cm, vücut ağırlığı: 77.0±1.7 kg] 

olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, statik denge, skuat ve aktif sıçrama testleri, deney 

grubuna 4mm genlikte 50Hz olmak üzere 60sn dinamik lunge hareketinde arkadaki bacağa yapılan 

vibrasyon uygulaması, kontrol grubuna vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareketi tanıma ve alıştırma 

olarak uygulatıldıktan sonraki 7 gün içinde ön-testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler 

yapılmıştır. Dinamik lunge pozisyonunda 60sn bekleme şeklinde arkadaki bacağa vibrasyon uygulaması 

sonrası 3dk pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine 

katılmışlardır. Test bitiminde 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı statik 

denge ve 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama 

(AS) testleri yapılmıştır. Her testteki en iyi performans derecesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. 

Grup içi fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı 

Mann Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön 

test karşılaştırmasında 30m hız ve sağ-sol adım frekansı bulgularında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.08 ve -1.31; p<0.05). Deney grubunun ön test-son test grup içi 

karşılaştırmasında 30m hız, sol adım uzunluğu, skuat sıçrama ve aktif sıçrama bulgularında istatiksel 

olarak anlamlı fark (sırasıyla Z=-1.96, -1.96, -1.96 ve -2.14; p<0.05) belirlenmiştir. Dinamik lunge 

hareketinde arkadaki bacağa uygulanan 60sn vibrasyon akut olarak 30m hızı, sağ-sol adım frekansını, 

sol adım uzunluğunu, skuat ve aktif sıçramayı etkilediğinden sonuç olarak patlayıcı ve elastik kuvveti 

geliştirebileceği, sağ-sol adım frekansını ve sol adım uzunluğuna yönelik antrenmanlarda 

kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı yapılacak çalışmalarla dinamik lunge 

hareketiyle arkadaki bacağa vibrasyon uygulamanın özellikle kuvvet, sürat ve çabukluk gelişimi için 
antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vibrasyon, Sprint, Statik Denge, Skuat Sıçrama, Aktif Sıçrama. 
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Effect Of Worn Ankle-Foot Orthotic On Knee Joint Kinematics And Compare With Barefoot 

Condition During Running 

 

 

Prof.Dr. Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr. Mohammad Razaghi - Prof.Dr. Zahra Panahi 
 

ÖZ 
 

 Introduction Running is complex movement which requires precise joints range of motion, mobility 

and stability to create forward momentum. Ankle-foot orthotic has systematic effects on ankle joint 

motion during running. However, it is not known how much ankle-foot orthotic is generated to regulate 

their range of motion. So, the aim of present study was: 1) analysis kinematics of knee joint in barefoot 

and ankle-foot orthotic condition during running and 2) kinematics comparison between barefoot and 

orthotics running. METHODS 18 male subjects were included in this study (age: 32.3, SD = 1.6 years; 

mass: 65.7, SD = 4.9 kg; height: 1.74, SD=0.8m). All persons of participant ran barefoot and after that 

all of them worn the ankle-foot orthotic (left foot) and ran in lab. A six-camera infrared Vicon motion 

analysis system, including two force plates, tracked and recorded the position of the reflective markers 

at 100 Hz. Vicon Nexus software collected the data on the kinematics parameters of knee from marker 

positions. All data were subsequently exported for analysis to Vicon Polygon 3.5.1 software and to a 

custom-written MATLAB (MATLAB, 2016) program. Results The knee joint angles under barefoot 

and ankle-foot orthotic conditions as well as running data is shown in Fig. 1. The range of the knee angle 

of the 18 subjects under barefoot and ankle-foot orthotic condition is presented in Fig. 1. Results showed 

knee angle differences between 38%-57% and 72%-100% of normalized running time. Individual 

analyses showed that the knee angle was reduced, in general, by using the ankle-foot orthotic. Figure 1: 

comparison of the angular position of knee between of barefoot and orthotics during running 

Conclusions An ankle–foot orthotic is frequently provided as a form of ankle-foot orthotic intervention 

to minimize the challenges of running in patients with ankle strain. Running need complex motor skill 

that involves different range of motion so it need cooperation of different joints and muscles groups. 

Therefore, according to figure 1 knee range of motion will be change used ankle-foot orthotic. 

Furthermore, long time utilization of ankle-foot orthotic can injure knee and other joints and muscles. 

This study suggested that an ankle-foot orthotic could serve effectively to improve different strain 
injuries in different sports. However, ankle-foot orthotic effect on knee joint kinematics. 

Anahtar Kelimeler: Ankle-Foot Orthotic, Knee, Running, Kinematics 
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Ekzantrı̇k ve Konsantrı̇k Antrenmanlraının Kuvvet, Anaerobı̇k Güç ve Denge Özellı̇klerne 

Etkı̇erı̇ İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Prof.Dr. Sadettin Erol - Arş.Gör.Dr. Recep Gorgulu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, düzenli egzersiz yapan yetişkinlere uygulanan 10 haftalık ekzantrik ve 

konsantrik antrenmanlarının farklı kuvvet, anaerobik güç ve denge özelliklerine etkileri incelenmesidir. 

Araştırmaya, Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 20 gönüllü erkek öğrenci katıldı. 

Örneklem gurubu Ekzantrik (EKZ, yaş 22.1±2.7 yıl, boy 179.9±8.5 cm, ağırlık 81.2±10) ve Konsantrik 

(KON; yaş 21.9±1.8, boy 175.9±5.6 cm, ağırlık 53.4±10.4 kg) Grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

EKZ (ekzantrik egzersizler) ve KON (konsantrik egzersizler) 8 hf x 3 gün/hf x 60 dk olarak uygulandı. 

Deneklere antrenman programı öncesi ve sonra 5 farklı kuvvet, anaerobik güç ve denge testleri yapıldı. 

Elde edilen veriler Tekrarlayan Ölçümlerde Anova testi ile analiz edildi. EKZ lehine kuvvet leg 

abduction (F=14.567) ve calf 5 (F=3.257) ile denge (F=23.045) özelliklerinde gelişim farkları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p˂0.05). Sonuç olarak eksantrik egzersizlerin konsantrik 

egzersizlere göre kuvvet ve denge gelişimi üzerinde etkisi daha fazla olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Denge, Ekzantrik, Konsantrik 
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Elit Futsal Finalleri: Müsabaka Sırasındaki Skor Durumlarına Göre Hücum-Savunma 
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 Giriş: Futbol ile karşılaştırıldığında yeni bir spor branşı olarak tanımlanabilecek futsal; yapılan 

çalışmalar bakımından da futbola oranla eksikliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar genellikle futsal 

oyuncularının müsabakadaki hareket karakteristikleri ve müsabakaların fizyolojik etkileri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Buna karşılık müsabaka analizi ile ilgili olarak çok kısıtlı sayıda çalışmanın olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle çalışmada birincil amaç olarak elit düzeydeki futsal final müsabakalarında 

mücadele eden takımların savunma ve hücum prensiplerinde gösterdikleri performanslar incelendi. 

İkincil amaç olarak da bu parametreler, takımların oyun içerisinde galip-berabere-mağlup olma 

durumlarına göre incelendi. Yöntem: Çalışmada 2015-2016 yılında gerçekleştirilen üst düzey 6 (3 milli 

takım [Grand Prix de Futsal Final, AFF Final, Copa Sol Final] - 3 kulüpler arası [Final de Liga 

Nacionale, Intercontinental Futsal Cup Final, Super Cup İspanya Final]) final müsabakası incelendi. 

Müsabakaların analizleri “hand notation” yöntemi ile gerçekleştirildi. Hücum varyasyonları (Diyagonal, 

paralel, merkeze ve geçiş oyun formları, set oyunları vb.) ile savunma varyasyonları (yüksek baskılı 

savunma, karma savunma, yakın savunma, başarılı bireysel savunma, blok şut vb.) arasındaki farklılıklar 

3 farklı değişkene (kazanma-kaybetme-beraberlik) göre Tekrarlı Varyans Analizi ve Bağımsız Gruplar 

t-testi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Bulgular takımların final müsabakalarını galip olarak 

tamamlamayıp şampiyonluğa ulaşmada defans varyasyonlarının hücum varyasyonlarına oranla daha 

etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle 2. devrede galip takımların mağlup takımlara göre yakın 

savunma 13.66 (95% CI, 5.74 – 21.58) ve bölgesel baskıyı 12.50 (95% CI, 5.72 – 19.27) daha fazla 

tercih ederek başarıyla uyguladıklarını gösterdi. Buna karşılık mağlup takımların 2. Devrede çok kısa 

sürede top kazanıp skora ulaşmak amacıyla tam saha baskıyı 7.16 (95% CI, 2.92 – 11.31) ve yüksek 

baskılı savunmayı 8.16 (95% CI, 2.78 – 13.38) uyguladıkları belirlendi. Hücum varyasyonları yönünden 

ise müsabakayı kazanma ve kaybetme arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p >.05). Sonuç: Bu 

sonuçlara göre; kazanan takımların savunma tarzlarında yakın savunmayı tercih ettikleri ve bölgesel 

baskıda daha etkili oldukları düşünüldüğünde, skoru korumak ve arttırmak için savunmada baskı-

kademe pozisyonlarını hücumda geçişlere yönelik çalışmalar ile birleştiren taktik çalışmalarına 

antrenmanlarda daha fazla yer vermek olumlu sonuçlar sağlayabilir. Kaybeden takımların ise yüksek 

baskıda savunmayı tercih ettikleri düşünüldüğünde oyun içerisinde takımların mağlup durumda iken 

topu tekrar kazanma ve skor üretme etkinliklerinde artışlar sağlanabilmesi için antrenmanlarda bu 

çalışmalara yönelik taktik çalışmalarının arttırılması önemli katkılar sağlayabilir. Bu bilgiler 

doğrultusunda değişen skor durumlarına göre oyun içerisindeki etkinlikler daha iyi anlaşılabilecek ve 

antrenörlerin oyuncuların performanslarını arttırması yönünde yeni stratejiler geliştirmesini 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Salon Futbolu, Oyun Etkinliği, Galibiyet-Mağlubiyet 
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 Bu çalışmanın amacı genç futbolcularda quadriceps çapı ve bacak boyunun; sürat, çabukluk ve adım 

frekansıyla arasındaki ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya U-10 / U-17 arası yaş gruplarından toplam 

190 amatör futbolcu katıldı. Çalışmada futbolcuların qudriceps çapı ve bacak boyu ölçümleri yapıldı, 

10-30 m sprint dereceleri belirlendi. Pro-agility çabukluk testi uygulandı ve 10-30 metre sprintlerinin 

adım frekansları sonuçları tespit edildi. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik 

programı kullanılarak Pearson Korelasyon testi ile değerlendirildi. Verilen istatistiksel analizi; ‘SPSS 

23.00 for Windows’ paket programı kullanılarak yapıldı. Yapılan ölçümlerde, bacak boyu ve quadriceps 

çapının pozitif yönde anlamlı olduğu belirlendi , yaş ile orantılı boy uzamasına paralel olarak qudriceps 

çapının büyüdüğü, bacak boyunun 10-30 metre hızlarında pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunduğu, 

farklı yaşlardaki çocukların bacak boylarının artışı adım frekanslarını negatif yönde etkilediği ve buna 

bağlı olarak sprint hızlarının pozitif yönde etkilendiği, farklı yaşlardaki çocukların qudriceps çaplarının 
10-30 metre sprint hızlarının pozitif yönde ilişkisi olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sürat, Çabukluk, Qudriceps, Bacak Boyu 
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Gülle Atıcılarda Kalça Hareket Açıklığı ve Gövde Rotasyonunun Atış Bı̇yomekanı̇ğı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n 
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 Bu çalışmanın amacı, gülle atıcıların kalça ve gövde hareket açıklıklarıyla temel atış kinematikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Denek olarak her cinsiyetten birer tane elit atlet olmak üzere, 9 erkek 

ve 3 kadın gülle atıcı seçilmiştir. Atıcılar 3 adet 50 Hz. Hızındaki kamerayla kayda alınıp 2 boyutlu 

kinematik analizleri Skill Spector V1.3.2 ve Dartfish Team Pro 5.5 programlarıyla yapılmıştır. Elde 

edilen verilerde, sporcuların her birinden alınan kalça ve gövde hareketlerinin gonyometrik ölçüm 

değerleriyle ilişkisine bakılmıştır. Kalça ve gövde hareketlerinin birçoğuyla atış kinematikleri arasında, 

pozitif ve negatif ilişkiler bulunmuştur. Çalışma bulguları sonucunda, atış hızını ve mesafesi arttırmak 

için kayma evresindeki sağ ve sol ayak hızlarına dikkat edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Atış 

pozisyonunda ise sağ kalça internal rotasyonuyla, sol kalça eksternal rotasyon hareket genişliğini ve 

kuvvetini arttırmanın atış verimini arttırabileceği; gövde hareketlerinden sağ tarafa lateral fleksiyon 

hareket açısının arttırılmasının da atış hızını arttırabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gülle Atma, Atış Hızı, , Biyomekanik 
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İç Saha ve Deplasmanda Oynanan Müsabakaların Bazı Performans Parametreleri Açısından 

Karşılaştırılması: Türkiye Futbol Süper Ligi Örneği 
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ÖZ 
 

  Bu çalışma, Türkiye Futbol Süper Ligindeki takımların iç saha ve dış sahada oynadıkları 

müsabakaları bazı performans parametreleri açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri mathball analiz programı kullanarak analiz hizmeti veren www.tr.matchstudy.com 

adresinden gerekli izinler alınarak temin edilmiş ve çalışmada 2015-2016 futbol sezonunun 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Süper Ligde belirtilen sezonda 18 takım mücadele etmiş ve her takım 17 

iç saha, 17 deplasman olmak üzere toplam 34 müsabaka oynamıştır. Oynanan tüm müsabakalarda 

takımların içeride ve dışarıda oynadıkları karşılaşmalar bazı performans parametreleri açısından 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmış ve 

verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro- Wilk testi uygulanmıştır. 

Bağımsız iki grup arasındaki farklılığı tespit etmek için non parametrik testlerden Mann-Whitney U testi 

uygulanmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak verilmiş ve istatistiksel olarak p<0,05 düzeyi 

anlamlı kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, takımların iç saha-da ve dış sahada oynadıkları 

müsabakalarda topa sahip olma yüzdeleri, topla oynama süreleri, takım yerleşim mesafeleri, savunma 

mesafeleri, rakip ceza alanına atılan top sayıları, köşe vuruşu ve isabetli şut sayıları açısından istatistiksel 

olarak bir farklılık bulunmuş (p<0.05) ve iç sahada oynayan takımların belirtilen parametrelerde 

rakiplerine karşı bir üstünlük kurdukları tespit edilmiştir. Bu parametrelerin dışında iki grup arasında 

başarılı pas sayıları, orta alanda pasla oynama oranları, yapılan fauller, sarı kartlar, kırmızı kartlar ve 

sahipsiz toplar açısından bir farklılık tespit edilememiştir (p>0.05). Sonuç olarak futbolda ev sahibi 

olmanın takımlara taraftar desteği, atmosfer, stadyum, zemine aşinalık ve yorucu deplasman 

yolculuklarının olmaması gibi avantajlar sağladığı, bunların sonucunda da ev sahibi olan takımların 

rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiklerini ve skor anlamında da üstünlük kurabildiklerini 
söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Ev Sahibi Olma Avantajı, Süper Lig, Maç Analizi 
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 Introduction: Taekwondo is characterized by its emphasis on head-height kicks, jumping and spinning 

kicks, and fast kicking techniques. The side kick is a crucial weapon in martial arts that can be used very 

effectively if perfected. Neuromuscular recruitment, time and intensity of each muscle activation are 

very important for players and coaches. Therefore, the current study aimed to analysis neuromuscular 

characteristics in different muscles in Yeop Chagi, to find out neuromuscular characteristics. 

METHODS: Sixteen professional black belt athletics participated in current study (Average; age of 27 

years, height of 174 cm and weight of 66 kg). The EMG of six muscles of both legs were recorded: the 

Vastus Medialis (VM), the Tibialis Anterior (TA), the Biceps Femoris (BF), the Semitendinosus (ST), 

the Gastrocnemius Medial (GM) and the Vastus Lateralis (VL). RESULTS: Neuromuscular pattern 

during Yeop Chagi are represented for six muscles. All of muscles showed more active at contact points 

(40%). The VL demonstrated greater activation than other muscles. When compared among the six 

muscles, VL, GM, TA and VM showed greater activation than ST and BF. Significant differences 

between muscles presented only in the activation time and amplitude. On the other hand, VM presented 

greater EMG pattern in all of kick times generally. CONCLUSIONS:Main goal of present study was 

comparison the different muscles recruitment, amplitude and timing in Yeop Chagi in order to finding 

motor control differences among muscles. As the muscles were classified into times and phases, our 

findings showed that the predominant activation of Yeop Chagi muscles depended on whether 

movement occurred primarily in the lower limb joints and the direction of the motion. Players and 

coaches could use these scientific information to design training that aims to make the preparation design 
body building plan for each players in order to improve the technique qualities of athletics. 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Yeop Chagi (Side Kick), Neuromuscular, Motor Control 
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 Bu çalışmanın amacı izoinersiyal direnç çalışmasının sprint, dikey sıçrama ve yatay atlama 

performansına akut etkilerini incelemektir. Çalışmada 18-21 yaşlarında gönüllü 32 erkek rastgele iki 

gruba [deney grubu (DG) (n=16) ve kontrol grubu (KG) (n=16)] ayrılarak 30m sprint, çift bacak (ÇB), 

baskın bacak (BB) ve baskın olmayan bacak (BOB) skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS), skuat 

atlama (SA) ve aktif atlama (AA) testleri uygulamıştır. DG’ye 4 tekrar maksimum (TM) izoinersiyal 

direnç uygulaması sonrasında son-testler ve KG’ye sadece son-testler uygulanmıştır. Ön-test ve son-test 

verileri grupiçi karşılaştırması Wilcoxon t, gruplararası karşılaştırması Mann Whitney U testleriyle 

analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. ÇB 30m sprint parametrelerinin grupiçinde ve 

ön-test AUort (Z=-2.27; p<0.02) hariç tüm sprint parametrelerinin gruplararasında istatistiksel anlamlı 

fark bulunmamıştır. KG’nin ön-test ve son-test DKBB bulguları arasında istatistiksel anlamlı fark (Z=-

2.07; p<0.05) bulunmuştur. AUBOB ön-test ve son-test bulgularında gruplararasında istatistiksel 

anlamlı fark (sırasıyla Z=-1.99 ve Z=-2.28; p˂0.05) bulunmuştur. Dikey sıçrama ve yatay atlama 

parametrelerinin grupiçinde ve son-test BOBAS (Z=-2.13; p<0.05) hariç diğer tüm dikey sıçrama ve 

yatay atlama parametrelerinin gruplararasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Akut izoinersiyal 

direnç uygulaması sprint parametrelerinden AU’yu özelliklede AUBOB’yi etkilediğinden sonuç olarak 

BOB’ye yönelik uzun süreli izoinersiyal direnç çalışmasının BB ve BOB adım uzunluğu imbalansını 
tolere ederek sprint performansına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzoinersiyal Direnç, Adım Uzunluğu, Dikey Sıçrama, Yatay Atlama, Baskın 
Bacak, Baskın Olmayan Bacak 
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ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle ve anaerobik güç-kapasite parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. 

Çalışmaya 2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık 

kampındaki gönüllü 11 atlet (beş 400m’ci, bir 100m’ci, üç 110m engelci, iki dekatloncu) katılmıştır. 

Katılımcıların antropometrik ölçümleri yapılmış, motorsuz koşu bandında 100m sprintleri ve Wingate 

testiyle anaerobik güç-kapasiteleri test edilmiştir. Yüz metre sprint sırasında sergiledikleri 10m geçiş 

hızları [(0-10m, 10-20m….90-100m), farklı mesafe geçiş hızları (0-10m, 0-20m….0-100m), adım 

parametreleri (adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş ve güç) değerlendirmeye 

alınmıştır. Sprint hız ve adım parametreleriyle anaerobik güç-kapasite parametrelerinin ilişkisi Pearson 

korelasyon analiziyle incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Motorize olmayan koşu 

bandından elde edilen 0-10m ve 0-20m hız parametreleriyle absolut anaerobik kapasite arasında 

istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r= 0.633 ve 0.606; p<0.05). Absolut ve 

rölatif anlık anaerobik güç ile baskın bacak adım sıklığı arasında negatif anlamlı ilişki bulunmuştur 

(sırasıyla r= -0.634 ve -0.688; p<0.05). Rölatif anaerobik kapasiteyle adım uzunluk oranı arasında (r= 

0.711; p<0.05) pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Absolut anaerobik güçle ortalama yatay kuvvet 

arasında (r= 0.608; p<0.05) pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Absolut anaerobik güç ile baskın olmayan 

bacak yatay kuvveti arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 0.636; p<0.05). Absolut anaerobik 

güç ile ortalama dikey kuvvet arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 0.679; p<0.05). Yapılan 

çalışmayla ilgili literatürde çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle yapılacak ayrıntılı çalışmalarla 

motorize olmayan koşu bandında sprint sırasında sergilenen sürat parametrelerinin anaerobik güç-

kapasiteyle olan ilişkisinin ayrıntılarının belirlenmesi, baskın ve baskın olmayan bacak süratin 

geliştirilmesi ve antrene edilmesi açısından antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Yatay Kuvvet, Dikey Kuvvet, Anaerobik Güç-Kapasite 
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 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle statik ve dinamik denge parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. 

Çalışmaya 2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık 

kampındaki 11 atlet (5’i 400 metreci, 1’i 100 metreci, 3’ü 110 m engelci, 2’si dekatloncu) gönüllü 

katılmıştır. Katılımcıların antropometrik ölçümleri yapılmış, dikey ve yatay kuvvet ölçebilen motorsuz 

koşu bandında 100m sprint ve denge cihazında statik ve dinamik dengeleri test edilmiştir. Motorsuz 

koşu bandında 100m sprint parametrelerinden hız, adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey 

kuvvet, iş ve güç değerlendirmeye alınmıştır. Sprint parametreleri ile baskın bacak, baskın olmayan 

bacak ve çit bacak statik ve dinamik denge ilişkisi Pearson korelasyon analiziyle belirlenmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprintteki 0-10m 

hızıyla statik çift bacak arka, dinamik çift bacak bazı skor ve sol bölüm denge arasında istatistiksel 

olarak anlamlı pozitif ilişki (p<0.05) bulunmuşken, diğer 10m geçiş hızlarıyla statik ve dinamik denge 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Yüz metre sprintin farklı mesafelerindeki geçiş 

hızlarıyla (0-10m, 0-20m, 0-30m vd.) statik çift bacak arka bölüm ve statik baskın bacak sağ bölüm 

arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca 100m sprint 

parametrelerinden adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş ve güç parametreleriyle 

statik ve dinamik denge parametrelerinin bazıları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmanın bulguları futbolcularda sprint parametreleri ve denge 

parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin bulunmadığını belirten çalışmayı 

desteklerken, buz hokeycilerle sprint parametrelerinin denge parametreleriyle anlamlı ilişkili olduğunu 

belirleyen çalışma bulgularını desteklememiştir. Branşları gereği atletlerin ve futbolcuların uzun süreli 

denge içermeyen koşu gibi çalışmalar yapması buz hokeyciler vb. sporcuların ise uzun süreli denge 

gerektiren çalışmalar yapması sprint ve denge ilişkisini etkilemiş olabilir. Bu nedenle branşlara yönelik 
dengeyle ilgili ayrıntılı çalışmaların spor bilimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Adım Frekansı, Adım Uzunluğu, Statik Denge, Dinamik Denge 
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Motorı̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Sprı̇ntle İ̇zokı̇netı̇k Kuvvet İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gülteki̇n - 

Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle izokinetik kuvvet parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. 

Çalışmaya 2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık 

kampındaki gönüllü 11 atlet (beş 400m’ci, bir 100m’ci, üç 110m engelci, iki dekatloncu) katılmıştır. 

Katılımcıların antropometrik ölçümleri yapılmış, dikey ve yatay kuvvet ölçülebilen motorsuz koşu 

bandında 100m sprintleri ve farklı açısal hızlarda (60°sn-1, 180°sn-1ve 300°sn-1) diz eklemine bağlı 

ekstansiyon ve fleksiyon izokinetik kuvvetleri test edilmiştir. Yüz metre sprint parametrelerinden adım 

sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş ve güç değerlendirmeye alınmıştır. Sprint 

parametreleri ile izokinetik kuvvet parametreleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle 

belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Motorize olmayan koşu bandından elde edilen sprint 

verilerinden 0-100m hızı ve 60°sn-1 açısal hızda baskın olmayan bacak ekstansiyon torku, 0-10m hızı 

ve 180°sn-1 açısal hızda baskın bacak ekstansiyon torku hariç 100m sprintin farklı mesafe hız 

değerleriyle farklı açısal hızlarda baskın ve baskın olmayan bacak izokinetik diz ekstansiyon ve 

fleksiyon tork değerleri arasında istatistiksel anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca baskın 

ve baskın olmayan bacak yatay güç, ort. yatay güç, ort. dikey güç, ort. yatay-dikey güç değerleriyle 

farklı açısal hızlarda baskın ve baskın olmayan bacak izokinetik diz ekstansiyon ve fleksiyon torkları 

arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Literatürdeki çalışmalarda sprint 

ve izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvet parametreleri arasında benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Ayrıca bazı çalışmalarda ise sprint ve izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvet parametreleri arasında 

ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum yapılan çalışmalardaki sporcuların branş farklılığından 

kaynaklı olabilir. Futbolcularda yapılan çalışmalarda ilişki bulunmuşken basketbol, ragbi ve Amerikan 

futbolu oyuncularının yer aldığı çalışmalarda sprint performansı ve izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon 

kuvvet parametreleri arasında ilişki bulunmamıştır. Bu araştırma sonuçlarından hareketle motorize 

olmayan koşu bandında 100m sprinti etkileyen yatay güç, ort. yatay güç, ort. dikey güç, ort. yatay-dikey 

güç parametrelerinin geliştirilmesi için 60°sn-1, 180°sn-1ve 300°sn-1 açısal hızlarda izokinetik diz 

ekstansiyon-fleksiyon kuvvetlerini artırmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Adım Uzunluğu ve Frekansı, Yatay ve Dikey Kuvvet, Diz Ekstansiyon ve 

Fleksiyon Torku. 
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Statı̇k Lunge Hareketı̇nde Tüm Vücut Vı̇brasyon Uygulamasının Sprı̇nt, Denge ve Sıçramaya 

Akut Etkı̇lerı̇ 

 

 

Araştırmacı Caner Seydel - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı statik lunge hareketinde tüm vücut vibrasyon (TVV) uygulamasının sprint, 

denge ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel 

olarak aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 19 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. 

Katılımcılar [deney grubu (n=9): yaş: 21.8±1.5 yıl, boy uzunluğu: 179.3±3.0 cm, vücut ağırlığı: 

75.0±0.9 kg] ve [kontrol grubu (n=10): yaş: 21.2±2.1 yıl, boy uzunluğu: 176.2±1.7 cm, vücut ağırlığı: 

78.3± 2.8 kg] olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, statik denge, skuat ve aktif sıçrama 

testleri, deney grubuna 4mm genlikte 50Hz olmak üzere 60sn statik lunge hareketinde tüm vücut 

vibrasyon uygulaması, kontrol grubuna vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareket tanıma ve alıştırma olarak 

uygulatıldıktan sonraki 7 gün içinde ön-testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler 

yapılmıştır. Statik lunge pozisyonunda 60sn bekleme şeklinde tüm vücut vibrasyon uygulaması sonrası 

3dk pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine katılmışlardır. Test 

bitiminde 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı statik denge ve 90sn 

dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri 

yapılmıştır. Her testteki en iyi performans derecesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Grup içi fark 

olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney 

U testiyle analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön test 

karşılaştırmasında sağ-sol bacak statik denge ve sağ adım frekansında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.17 ve -2.03; p<0.05). Deney grubunun ön test-son test grup içi 

karşılaştırmasında sağ-sol adım AU bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (Z=-2.11; p<0.05) 

belirlenmiştir. Kontrol grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, sağ adım uzunluğu, 

sol adım kuvvet, sağ-sol adım iş, sol bacak iş ve sağ-sol adım güç bulgularında istatiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.03, -2.31, -2.19, -2.07; p<0.05, Z=-2.67 ve -2.67; p<0.01). Bu 

bulgulardan hareketle sonuç olarak statik lunge hareketinde akut uygulanan 60sn tüm vücut vibrasyonun 

skuat ve aktif sıçramayı etkilemediği, sağ-sol bacak statik dengeye, sağ adım frekansına, sağ-sol adım 

uzunluğuna yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı 

yapılacak çalışmalarla statik lunge hareketiyle tüm vücut vibrasyonun özellikle sürat ve çabukluk 

gelişimi için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüm Vücut Vibrasyonu, Sprint, Statik Denge, Skuat Sıçrama, Aktif Sıçrama. 
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Statik ve Dinamik Squat Egzersiz Yorgunluğu Sonrası İzokinetik Kuvvet Değişiminin 

Belirlenmesi 

 

 

Dr. Nigar Küçükkubaş - Doç.Dr. Yıldız Yaprak 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı aynı kas gruplarında statik ve dinamik kuvvet egzersiziyle oluşan 

yorgunluk sonrası izokinetik kuvvetteki değişimin belirlenmesidir. Metod: Bu çalışmaya 18-26 

(22.09±2.08yıl) yaşları arasında, herhangi bir sakatlık ya da sağlık problemi olmayan 54 üniversite 

öğrencisi (37 erkek, 17 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Antropometrik ölçümler: Boy; 0.1 cm. 

hassasiyetle ölçüm yapan (SECA marka) boy ölçer , vücut komposizyonu; Tanita BC-418MA 

(Segmental Body Composition Analyser Tanita Corporation, Tokyo, Japan) kullanılarak ölçümler 

yapılmıştır. Kuvvet ölçümü: Test başlamadan katılımcılara 10 dakika bisiklette ısınma ve sonrasında 

gerdirme egzersizleri yaptırılmıştır. Isınma sonrasında dominant bacaktan konsantrik fleksör ve 

ekstansör kas kuvveti ölçümü için 60 derece/saniye (°/s) 5(beş) defa maksimal tam hareketi 

tamamlamaları Biodex system III dinamometre (Biodex Medical, Inc., Shirley, NY) sağlanarak 

ölçülmüştür. Denekler egzersiz öncesinde tüm izokinetik ölçüm ayarlamaları yapılmış, tükenmişlikteki 

yorgunluğu takiben teste başlamak için cihaz hazır hale edilmiştir. Yorgunluk egzersizleri: Statik ve 

dinamik squat egzersizleri. İki egzersiz arasındaki farklılığı test etmek için bağımsız değişkenlerde t-

testi kullanılmıştır. Bulgular: Deneklerin statik squat yorgunlukları sonunda quadriceps izokinetik kas 

kuvveti kaybı -4.84 % (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenirken, dinamik squat sonrası 

quadriseps kas kuvveti kaybı -%15,96 (p<0.05) olarak belirlenmiştir. Deneklerin statik ve dinamik squat 

yorgunluğu sonrası hamstring kaslarındaki kuvvet kaybı belirlenmemiş, tam tersi sırayla %3,63 ve 2,49 

(p<0.05) artış belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada statik ve dinamik squat egzersiz sonrasında 

oluşan yorgunlukla quadriceps kasları izokinetik kuvvet azalmıştır. Bunun nedeni quadriceps kasının 

egzersiz sırasında aktif kullanımının fazla olmasına bağlı kuvvette azalma elde edilmiş olabilir. Her iki 

yorgunluk tipine bağlı hamstring kaslarındaki kasılmaya katılan fibrillerin artmasına bağlı hamstring 
kaslarındaki kuvvet artışı elde edilmiş olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Izokinetik Kas Kuvveti, Yorgunluk, Statik Squat, Dinamik Squat 

  



403 
 

Sürat Koşularında Oluşan Yatay-Dı̇key Kuvvet ve Sıçrama Parametrelerı̇nı̇n Adım Uzunluğu 

İ̇le İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Ertay Seyrek - Doç.Dr. Bergün Meriç Bı̇ngül - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan sürat koşularında oluşan 

yatay-dikey kuvvet ve sıçrama parametrelerinin adım uzunluğu ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 

atletizmde sprint branşında yarışan 17 erkek sporcu (yaş: 18.47 ± 1.86 yıl, boy uzunluğu: 178.4±6.5 cm, 

vücut ağırlığı: 68.68±7.06 kg) gönüllü katılmıştır. Antropometrik ölçümler yapıldıktan sonra 

katılımcılara sıçrama testleri olarak baskın bacak (BB), baskın olmayan bacak (BOB)’la durarak 10 

adım atlama testi, 10 adım kanguru testi ve sürat testi olarak motorsuz koşu bandında 100 metre sprint 

testi uygulanmıştır. Durarak 10 adım atlama, 10 adım kanguru testlerinde sıçrama parametresi olarak 

atlanılan en uzak mesafeler dikkate alınmıştır. Yüz metre sprint testinde sürat parametrelerinden sprint 

derecesi, hızı, adım sayısı (AS), adım uzunluğu (AU), adım frekansı (AF), yatay kuvvet (YK) ve dikey 

kuvvet (DK) değerlendirmeye alınmıştır. Her sıçrama ve sürat testi için katılımcılar 2 deneme yapmış 

bu 2 denemede sergilenen en iyi performans mesafesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. YK, DK 

ve sıçrama parametreleriyle AU ve AF parametreleri arasındaki ilişkisi Pearson korelasyon analiziyle 

incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. BBYK parametresiyle BBAU parametresi arasında 

istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki (r = 0.58; p<0.05) dışında YK, DK ve sıçrama parametreleriyle 

AU ve AF parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmada 

sprinterlerin motorize olmayan koşu bandında 100m sprint derecesi, buna bağlı olarak V100m ve AU 

değerlerinin oldukça düşük olduğu, AS ve AF değerlerinin ise oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

YK test etmek için sporcunun koşu bandının arkasında sabitlenmiş olan direğin kuvvet ölçerine belinden 

kemerle bağlanmasının bu araştırmada kullanılan sıçramalarda ilişki belirlenmemesinin nedeni 

olabileceğinden ve bu çalışmayla ilgili literatürde çalışmaya rastlanmadığından motorize olmayan koşu 

bandında farklı mesafelerde yapılacak sprint ve sıçrama arasında ya da aynı dirence maruz kalarak 

yapılacak sıçramalar arasında ilişkinin incelenmesi antrenman bilimine süratin geliştirilmesi ve antrene 

edilmesi açısından katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yatay Kuvvet, Dikey Kuvvet, Adım Uzunluğu, Adım Frekansı, Durarak 10 

Adım Atlama, 10 Adım Kanguru. 
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Uefa Euro 2016 Şampı̇yonu Portekı̇z A Mı̇llı̇ Futbol Takım Performansının Analı̇zı̇ 

 

 

Arş.Gör. Alperen Erki̇n - Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Prof.Dr. Soner Çankaya - Prof.Dr. M. 

Yalçın Taşmekteplı̇gı̇l - Dr. Öğretim Üyesi Musa Çon 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma, UEFA EURO 2016’da ilk sırada yer alarak en başarılı takım olan Portekiz Milli futbol 

takımının farklı değişkenler açısından analiz edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri, UEFA 

(Union of European Football Associations) resmi sayfasından ve www.mackolik.com internet sitesinden 

elde edilmiştir. Müsabakalarda, atılan ve yenilen gollerin zaman dilimlerine göre dağılımı, atılan şut, 

isabetli şut, köşe vuruşu, ofsayt, başarılı ve başarısız pas sayıları gibi teknik parametrelerin dağılımları 

analiz edilmiştir. Buna ilaveten, EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016 şampiyonlarının ilk ve ikinci 

yarıyılında attığı gollerin dağılımı açısından anlamlı bir değişim belirlenmemiştir. Ancak, tüm 

şampiyonların turnuva süresince gol dağılımı incelendiğinde attıkları gollerin, yaklaşık 1/3’ünün ilk 

yarıda, 2/3’ünün ise ikinci yarıda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, turnuva süresince ikinci yarıda 

atılan gol sayısının fazla olmasına rağmen bu skorların maç periyotları açısından belirleyici bir faktör 

olmadığı anlaşılmaktadır. Çalışmada, EURO 2016 turnuvasına katılan takımlar tarafından atılan gol 

sayısını etkileyen değişkenlerin isabetli şut sayısı, topla oynama yüzdesi ve ofsayt sayısı olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Portekiz Futbol Takımı, Maç Analizi, Performans 
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11-15 Yaş Arası Futbolcuların Vücut Kompozı̇syonları İ̇le Bazı Kondı̇syonel Özellı̇kler 

Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Dr. Öğretim Üyesi Tonguç Vardar - Prof.Dr. Ramiz Arabacı 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, 11-15 yaş arası futbolcuların vücut kompozisyonları ile bazı kondisyonel 

özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya Bursa’da bir takımın alt yapısında yer alan 

haftada 3 gün antrenman yapan 40 erkek futbolcu (ortalama yaş 13.4±1.3 yıl, boy 160.5±12.9 cm, ağırlık 

49±12.6 kg) gönüllü olarak katıldı. Deneklerin Tanita BC4180 vücut analizörü ile yağ %, zigzag testi 

ile beceri, RAST ile anaerobik güç, YO-YO Toparlanma Seviye 2 Testi ile VO2max belirlendi. 

Değişkenler arasındaki ilişki SPSS 24.0 paket programında Pearson correlation coefficient testi ile 

belirlendi. Toplam vücut yağ % ile VO2max (r = .401) arasında, sol ve sağ bacak yağ% ile beceri (r=310, 

r=332 sırasıyla), anaerobik güç (r=.303, r=322 sırasıyla), VO2max (r=.483, r=.510 sırasıyla) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p˂0.05). Sonuç olarak futbolcuların vücut kompozisyonları 

performansın önemli belirleyicileri arasında yer alan kondisyonel özellikleri etkilediği söylenebilir. Bu 

durum gelişmekte olan futbolcuların antrenman programı ve beslenme alışkanlıklarının 
düzenlenmesinde dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, Vücut Kompozisyonu, Kondisyon 
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14-17 Yaş Arası Karatecı̇lere Uygulanan Plı̇ometrı̇k Antrenman Programının Bazı Kondı̇syonel 

Özellı̇kler Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Özlem Nur Elma - Tolga Macar - Arş.Gör. Hüseyin Topçu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, 14-16 yaş arası karatecilere uygulanan sekiz haftalık pliometrik 

antrenmanlarının bazı kondisyonel özelliklerin gelişimi üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya, son 

altı ay düzenli olarak antrenmanlara katılmış 20 gönüllü erkek karateci katıldı. Örneklem gurubu Denek 

(DG, yaş 15.6±0.8 yıl, boy 161.7±11.4 cm, ağırlık 54.7±10.7) ve Kontrol (KG; yaş 15.4±1.7, boy 

158.7±8.3 cm, ağırlık 53.4±11.8 kg) Grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. KG sadece karate 

antrenmanları uygularken, DG karate ve pliometrik antrenmanları uyguladı. Her iki grubu antrenman 

programı öncesi ve sonra esneklik, denge, patlayıcı kuvvet, sürat, anaerobik güç ve VO2max belirlendi. 

Elde edilen veriler SPSS for Windows 24 paket programında Tekrarlayan Ölçümlerde Anova testi ile 

analiz edildi. DG lehine sürat (F=3.230), uzuna atlama (F=3.594), dikey sıçrama (F=3.445), anaerobik 

güç (F=3.703) gelişim farkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p˂0.05). Sonuç 

olarak pliometrik antrenmanların genç karate sporcuların sürat ve anaerobik güç geliştirilmesinde pozitif 
etkisi olduğundan karate antrenman programlarına dahil edilmesine önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karate, Fiziksel Uygunluk, Pliometrik Antrenman 
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Basketbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

 

 

Sertaç Atay - İ̇brahi̇m Kılıç - Oğuzhan Yazıcı - Öğr.Gör. Bi̇nnur Çelebı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı basketbolcularda sürat, dikey sıçrama, çeviklik ve tekrarlı sprint performansı 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Çalışmaya Kastamonu üniversitesi basketbol takımında oynayan ve 

antrenman yaşı 8,58 ±2,46 yıl olan 12 erkek basketbolcu katılmıştır. Sporcuların dikey sıçrama 

ölçümleri Sargent dikey sıçrama testi ile çeviklik ölçümleri illinois çeviklik testi ve lane drill testi ile 

ölçülmüştür. Sürat performansı 20 m. sprint testi ile anaerobik güç performansı ise rast ile ölçülmüştür. 

Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Dikey sıçrama ile 20 m. sürat, illinois 

çeviklik testi ve lane drill çeviklik testi arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (r = 

-699,r = -,696, r = -,537). İllinois çeviklik ile 20 m sürat ve lane drill arasında pozitif yönlü güçlü bir 

ilişki bulunmuştur (r=,699, r =,721). Lane drill ve 20 m. sürat arasında ise yine pozitif yönlü bir 

korelasyon bulunmuştur (r =,621). Ayrıca vücut ağırlığı ile illinois arasında pozitif yönlü güçlü (r 

=,815), vücut ağırlığı ile 20 m sürat ile pozitif yönlü (r =,679), vücut ağırlığı ile ortalama güç değerleri 

arasında pozitif yönlü (r =,765) bir ilişki olduğu, dikey sıçrama performansıyla ise negatif yönlü (r = -

,672) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca vücut yağ yüzdesi ile dikey sıçrama arasında negatif yönlü 

(r =-,681) bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Rast sonucunda bulunan yorgunluk indeksi ile yapılan 

ölçümler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmanın bulgularına göre basketbolcularda 

çeviklik, dikey sıçrama ve sprint performansı arasında anlamlı bir korelasyon olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak çeviklik, sprint ve dikey sıçrama performansı benzer fizyolojik özellikler göstermektedir.  
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 Bu çalışma Süper Ligde yer alan bir futbol takımının 2015-2016 sezonundaki gol parametrelerini 

çeşitli istatistiksel açılardan değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Müsabakaların görüntüleri gerekli 

izinler alınarak kulüpten temin edilmiş ve çalışmada video kayıt yöntemiyle gözleme dayalı araştırma 

metodu uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Gol parametreleri 

ile ilgili datalar için tanımlayıcı istatistik ve parametreler arasındaki farklılığı belirlemek için ki-kare 

testi uygulanmıştır. İstatistiksel olarak p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Süper Lig takımının 34 

müsabakanın 14’ünden galibiyetle, 10’undan beraberlikle ve 10’undan da mağlubiyetle ayrıldığı 

belirlenmiştir. Bu müsabakalarda 52 gol attığı ve 36 gol yediği gözlemlenmiş ve maç başı attığı gol 

ortalamasının 1.53 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen diğer bulgulara bakıldığında gol öncesi hücum 

tiplerinde, pas sayılarında, pas yönlerinde ve atılan gollerin meydana geliş sürelerinde istatistiksel olarak 

bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Yine atılan gollerin büyük çoğunluğunun ceza sahası içerisinden 

kaydedildiği, gollerin daha çok ayakla ve santraforlar tarafından atıldığı gözlemlenmiştir. 15’er 

dakikalık zaman dilimlerine göre en fazla golün 31-45 ve 76-90. dakikalar aralığında meydana geldiği 

de tespit edilmiştir. Sonuç olarak gollerin daha çok 76-90. zaman dilimlerinde meydana geldiği ve ceza 

sahası içerisinden atıldığı gözlemlenmiştir. Yine atılan gollerin büyük çoğunluğunun 5 ve üzeri pas 

yapılarak kaydedildiği ve organize ataklar sonucu oluştuğu tespit edilmiştir. Teknik adamların ve 

antrenörlerin bu parametreleri dikkate alarak antrenmanlarda farklı gol taktikleri üzerine çalışmaları, 
takımlarının maçlardan galibiyetle ayrılmalarına yardımcı olabilir. 
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 Bu araştırmanın amacı yıldız ve genç milli takım eskrim sporcuların bazı fizyolojik ve biyomotorik 

özelliklerinin Eurofit Test Bataryası ile belirlenmesidir. Araştırmaya, yıldız (n=15, ortalama yaş 

14.5±1.1 yıl, boy 163±7.7 cm, ağırlık 56.6±10.1 kg) ve genç (n=15, ortalama yaş 17.5±0.6 yıl, boy 

171.3±7 cm, ağırlık 63.5±7 kg) milli takım eskrim sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Eurofit test 

protokolü kullanılarak deneklerin boy, ağırlık, BMI belirlendi ve flamingo denge, disklere dokunuş, 

otur-eriş, durarak uzun atlama, dayanıklılık koşusu (VO2max), 30 sn mekik, barfiks, 10 x 5 m mekik 

koşusu testleri uygulandı. Veriler SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programında Independent t 

testi ile analiz edilmiştir Yıldız ve genç milli eskrim sporcularında; boy, ağırlık, uzun atlama, 30 sn 

mekik, VO2max değerlerinde iki grup arasında farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 

Sonuç olarak, genç milli takım eskrim sporcularında belirlenen fizyolojik ve biyomotorik değerler daha 
iyi olması antrenman kapsamı, süresi, içeriği ve şiddeti ile ilgili olduğu söylenebilir. 
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ÖZ 
 

  Derin Beyin Egzersizleri Hayat her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bilim gelişiyor. Hayatta 

ayrıntı daha da önemli hale geliyor. Bu ayrıntıları yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen 

tedbirlerin oluşması gerekmektedir. Bunun içinde insanlık neslinin daha donanımlı hale getirilmesi 

gerekiyor. Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise özgür ve özgün düşünme kanallarının açık 

olmasında yatmaktadır. Durum bu olunca çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür 

olmalarına, soyut ve somut süreçlerinde prangalardan uzak kendilerini gerçekleştirmeye temel teşkil 

eder. Oyunlara daha da önem verilmesi gerekiyor. Derin Beyin egzersizleri görsel algı, bilişsel beceriler 

ve egzersizlerle beyin kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Egzersizlerde en önemli unsurlar, eğlence 

boyutunun çok etkin olması, bilimsel temellere dayalı olması, her kesimden ve her yaştan bireyler için 

uygun olmasıdır. Amacımız, günümüz koşullarında bireylerin refahını ve yaşam kalitesinin arttırarak, 

yenilikçi bir sistem ile sportif sosyal ve kültürel değişiklileri göze alıp, özel egzersizler yolu ile beyin 

gelişimini destekleyip kişisel gelişim ve başarıyı arttırmaktır. Günümüzde egzersizler, eğitimler ve spor, 

kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikler ile önemli bir hizmet sektörü olarak kabul 

görmektedir. Son yıllarda görülen zihinsel antrenman ağırlıklı çalışmalar, duygusal olarak gevşeme ve 

rahatlamaya sebep olmakta, stres düzeyini aşağı çekilmesini sağlamakta, bireysel performansta artış 

sağlamaktadır. Tüm bu etkenler bilişsel antrenmanların ve önem kazanmasına neden olmuştur. Yapılan 

araştırmalar kısa bir süre içerisinde, bilişsel antrenmanların toplumun her alanında kullanılacağını ve 

bireylerin sosyal yaşamlarında, kişiliklerinde, kariyerlerinde olmakla beraber, çocukların gelişiminde de 
önemli bir rol oynayacağını göstermiştir. 
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 Zihinsel engelli bireylerde sosyal uyum açısından akranlarına göre yetersizlik görülebilmektedir. Bu 

durumu iyileştirmeye yönelik gerekli eğitimlerin, psikolojik önlemlerin ve sosyal uyumu arttırmaya 

yönelik programların hazırlanıp uygulanması önemlidir. Bu anlamda hem önemli bir kişilerarası hem 

de fiziksel aktivite dinamiği olarak spor, kişide olumlu benlik saygısı, kendilik algısı ve mental 

dayanaklılığın gelişmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; egzersiz ve sporun engelli 

bireylerin toplum içinde daha iyi ilişkiler kurabilmesine katkı sağladığı, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine 

olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. Zihinsel engelli bireylerin genellikle gevşek kas yapısına sahip 

oldukları, zihinsel geriliğin artması ve yaşın da ilerlemesi ile motor gelişimde görülen kaybın da gittikçe 

arttığı bilinmektedir. Bu yüzden küçük kas aktivitelerinden ziyade büyük kas aktivitelerinin önerildiği, 

bu egzersizlerin motor gelişiminde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Sportif aktivitelere katılımın, 

zihinsel engelli bireyler üzerinde yarattığı olumlu psikolojik, sosyal ve motor alanlardaki etkileri göz 

önüne alındığında, sportif çalışmaların hem spor karşılaşmalarına hem de rekreasyona yönelik olarak 

düşünülmesi ve uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmalar ışığında Zihinsel engelli 

çocukların özel eğitim ortamlarında beden eğitimi ve spor yoluyla olumlu sonuçlar alınabileceği 

düşünülmektedir. Bu makalede zihinsel engelli bireylerde sporun etkinliğinin yeniden gözden 
geçirilmesi amaçlanmaktadır. 
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 The article will focus on providing the necessary awareness to those who teach sports to children 

about basic human values, through innovative educational seminar approaches, in order to recognize 

and instil these values and joy through sports’ training to children. The objective is to instil and teach 

children, at an age that is most vital to the development of character and personality, all the universal 

values that are concentrated in the Olympic ideals, through participation in sports activities, using a 

specially informations. The article will focus on providing the necessary awareness to those who teach 

sports to children about basic human values, through innovative educational seminar approaches, in 

order to recognize and instil these values and joy through sports’ training to children. The objective is 

to instil and teach children, at an age that is most vital to the development of character and personality, 

all the universal values that are concentrated in the Olympic ideals, through participation in sports 
activities, using a specially informations. 
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 Turizm, disiplinlerarası çalışmalara en açık bilim dallarından birisidir. Birbiri ile yakın ilişki 

içerisinde olan turizm ve spor kavramlarının kesiştiği birçok ortak alan olması, spor turizmini ortaya 

çıkarmıştır. Bünyesinde birçok sportif faaliyet bulunduran spor turizmi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve 

Artvin destinasyonu için önemli bir niş pazar konumundadır. Coğrafi şartları sebebiyle sınırlı sayıda 

turizm faaliyeti alanı olan Artvin için spor turizmi alternatif bir turizm türüdür. Kaçkar Dağlarına olan 

yakınlığı, bünyesinde bulundurduğu korunan alanların yanı sıra temiz havası ile organik ürün çeşitliliği 

ilin spor turizmi potansiyelini artırıcı etkenlerdir. Bu araştırma ile Artvin destinasyonunun sahip olduğu 

spor turizmi potansiyeli değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı sahip olduğu turizm değerleri arasında 

sportif faaliyetleri de barındıran Artvin’de bu faaliyetlerin turizm amaçlı kullanılabilirliğini incelemek, 

ilin bölgesel, ulusal hatta uluslararası turizm ve spor platformlarında ön sıralarda yer almasını 
sağlayacak öneriler getirmektir. 
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 Kentleşme olgusu içerisinde insanların yoğun çalışma temposundan kaçmaları ve kendilerini doğal 

alanlara bırakma istekleri gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda insanlar kısa süreli ve rahatça 

ulaşabilecekleri ve etkili vakit geçirecekleri rekreasyonel alanlara yönelmektedirler. Bu alanlar 

içerisinde her yaş grubuna hizmet eden, bitkisel zenginliğe sahip, çevre koruma ve doğa bilincinin 

oluşmasına katkı sağlayan botanik parklar önemli rekreasyon alanlarından birisidir. Botanik parklar 

farklı rekreasyonel olanaklara cevap verebilecek nitelikte olup kent peyzajının önemli yeşil alanlarıdır. 

Bu çalışmada İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan Bakırkoy Botanik Parkı kullanıcılarının 

rekreasyonel eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan anket çalışmasında kullanıcıların, 

botanik park kavramını “doğa ve huzur” olarak algıladıkları ve parkı çoğunlukla kalabalıktan ve stresten 

uzaklaşma amacı ile tercih ettiklerini belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların, donatı elemanları 
ve yönetim konularından kısmen memnun oldukları tespit edilmiştir. 
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 Diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanlık geleneği de bireylerin zamanlarını din ile ilgili aktiviteleri 

yaparak harcamalarını işaret etmektedir. İslamın beş şartından üçü, namaz kılmak, oruç tutmak ve hacca 

gitmek zaman kullanımı ile ilgilidir. Bunların içerisinde Ramazan ayı Müslümanlar için özgün bir yaşam 

tarzının deneyimlendiği bir periyottur. Bu süreçte boş zaman anlayışı Ramazan ayının özelliği ve bu 

ayda gerçekleşen ritüellerden etkilenebilir. Dolayısıyla bu araştırmada Ramazan ayında oruç tutan 

bireylerin deneyimlerine göre boş zaman davranışının anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırma süreci nitel 

araştırma paradigmasına göre yapılandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüte 

dayalı örneklem tekniği kullanılarak 26 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazlarına kaydedilmiştir. Veri analizinde nitel veri analiz 

programı kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, Ramazan ayında oruç tutan bireylerin katılım biçimine 

göre pasif katılım gerektiren ve sosyal etkileşimin gerçekleştiği boş zaman deneyimlerini tercih etikleri 
ve Ramazan ayı ile ilişkili boş zaman aktivitelerinin öncelikli olduğu anlaşılmıştır. 
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 Spor etkinlikleri kalabalık kitlelere ulaşma ve onları etkileme özelliğinden dolayı sponsorluk 

düşüncesinde olan markaların önem verdiği bir alandır. Sponsorluktan fayda sağlamak için marka değeri 

ve etkinlik kişiliği arasındaki uyuma dikkat edilmesi gerekir. Demografik değişkenler markaların 

pazarlama stratejisi için önemli girdiler olduğundan sponsorluk öncesi demografik özelliklere göre 

etkinlik kişiliğinin ortaya çıkartılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada 

“GYMNASIADE 2016 Okul Sporları Olimpiyatı” izleyicilerinin demografik özelliklerine göre etkinlik 

kişiliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 

312 etkinlik izleyicisi dâhil edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığıyla 

toplanmıştır. Anketin birinci bölümü spor etkinlik kişiliğini değerlendiren sorulardan, ikinci bölüm ise 

demografik sorulardan oluşmaktadır. Verilerin yorumlanmasında tanımlayıcı istatistik, t-test ve 

ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre katılımcıların spor 

etkinlik kişiliği değerlendirmesi cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı 
farklılık ortaya koymuştur. 
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 Son yıllarda ülkemizde düzenlenen büyük spor etkinliklerinin sayısı dikkat çekici düzeyde artış 

göstermektedir. Büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan kaynaklanan sosyal etkilerin yerleşik 

algıları, toplum çapında etkinlik desteği elde etmek için önemli faktörler haline gelmiştir. Büyük spor 

etkinliklerinin olumlu ve olumsuz etkilerini belirleyebilmek ve ev sahibi toplumun desteğini alabilmek 

önem arz etmektedir. Ülkemizde düzenlenen büyük spor etkinliklerinin olumlu ve olumsuz etkilerinin 

belirlenmesi ve düzenlenecek büyük spor etkinliklerine yönelik toplumsal desteğin sağlanabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilimsel bulguların elde edilmesinde Kim ve ark. (2015)’nın geliştirmiş olduğu Büyük 

Spor Etkinliklerinin Algılanan Sosyal Etkisi Ölçeği kullanılabilir. Bu araştırmada Kim ve ark. (2015) 

tarafından geliştirilen Büyük Spor Etkinliklerinin Algılanan Sosyal Etkisi Ölçeği’nin Türk dili ve 

kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığı ile 

toplanmıştır. Araştırma evrenini Trabzon ilinde düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları 

(GYMNASIADE 2016)’nın seyircileri oluşturmaktadır. Etkinliğe katılanlar arasından kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilen 207 erkek (%61.8) ve 128 kadın (%38.3) olmak üzere toplam 335 kişi 

araştırmaya dahil edilmiştir. Ölçeğin yapısını test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. 

Güvenirlik için ise iç tutarlılık, madde toplam korelasyonu ve test tekrar test analizlerinden 

yararlanılmıştır. DFA sonuçları ölçeğin 6 faktörlü ve 23 madde ile oluşan yapısını desteklemektedir. 

Ölçekteki tüm maddelerin ve boyutların güvenirliğinin kabul düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre “Büyük Spor Etkinliklerinin Sosyal Etkisi Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türk dili ve kültürü için gerekli psikometrik özellikleri 

sergileyen ölçme aracının Türkiye’de düzenlenecek büyük spor etkinliklerinin sosyal etkilerine yönelik 
seyirci algılarını belirlemek için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Etki, Büyük Spor Etkinliği, Geçerlik ve Güvenirlik 
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ÖZ 
 

 The purpose of this research was comparing the role of public and neighborhood parks on promoting 

physical activity in leisure in Tabriz citizens. The statistical population of this study was all citizens of 

Tabriz that they used the public and neighborhoods parks of the city (Tabriz) for physical activity. 

Therefore, considering the widespreadness of Tabriz city and the unlimited population, the statistical 

sample randomly was determined 362 based on the Krejtsy & Morgan sampling table. The research tool 

was Researcher made questionnaire that the validity of the content of questionnaire was confirmed by 

11 professors and experts in sport management and it's reliability was 0.88 by the Cronbach's alpha 

Method. The validity of the questionnaire structure was confirmed by exploratory factor analysis.The 

Kolmogorov-Smirnov, Friedman, independent t-test and Umen-Whitney test were used for data 

analysis. The research findings showed that between the characteristics of public parks; the 

characteristics of recreation and Health respectively were ranked first and second. And in between the 

characteristics of neighborhood parks; the characteristics of Health and Safety respectively were ranked 

first and second. Also the results showed that there was no significant difference between the 

neighborhoods and public parks in characteristics of Access, beauty, location, social interactions, health. 

But there was a significant difference between public and neighborhoods parks in the characteristics of 

Security, management, facilities, play and recreation in encouraging citizens of Tabriz to physical 

activity. therefore, according to the results of this research, it is suggested that the authorities and 

administrators of parks Pay more attention to the characteristics of health, recreation and security of the 

parks that Citizens are encouraged to take more physical activity in the parks. 

Anahtar Kelimeler: Citizen Of Tabriz, Leisure, Neighborhood Park, Public Park, Physical Activity 
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ÖZ 
 

 Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren büyük spor etkinlikleri pazarında tüketicilerin bu 

etkinliklere yönelimlerini değerlendiren araştırma bulgularına rastlanılmamaktadır. Spor etkinlikleri 

tüketicilere güçlü duygusal değerler sunduğu için yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda rekreatif amaçlı spor etkinliklerine katılan bireylerin yönelimlerinin belirlemesi, etkinlik 

organizatörlerinden sponsorlara kadar uzanan tüm etkinlik paydaşlarına fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. Araştırmanın amacı 2016 yılında Trabzon ilinde düzenlenen GYMNASIADE 2016 

seyircilerinin etkinliğe yönelimlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Dünya Okullararası 

Olimpiyatları GYMNASIADE 2016 etkinliğini izleyen seyirciler oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin 

içerisinden kolayda örnekleme yöntemi ile toplam 273 seyirci seçilmiştir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak Pons ve ark. (2006) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Çevik ve ark. (2017) tarafından 

uyarlanan Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve 

ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. GYMNASIADE 2016’nın seyirci yönelimlerini belirlemek 

için ölçeği oluşturan boyutlar örneklem grubunun demografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. 

Bulgular incelendiğinde katılımcıların etkinliğe yönelimleri cinsiyetine göre kadınların duygu arayışı 

boyutunda, medeni duruma göre bekarların bilişsel arayış boyutunda, mesleğe göre emeklilerin duygu 

arayışı boyutunda ve öğrencilerin ise bilişsel arayış boyutunda anlamlı farklılık yaratarak yüksek 

ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Yaş, eğitim düzeyi ve hane gelir durumuna göre örneklem 

grubunun yönelim düzeyleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Sonuç olarak Türkiye’de düzenlenecek 

büyük etkinliklerin erkek ve emekli katılımcıları için etkinliklerin duygusal yönlerine, bekarlar ve 
öğrenciler için bilişsel yönlerine daha fazla önem verilmelidir. 
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 Bu çalışmada; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin rekreasyonel eğilimleri 

ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 102’si erkek , 98’ı bayan toplam 200 öğrenci 

katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Alexandris ve Carro tarafından geliştirilen, toplam 6 alt boyut ve 

27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 21.0 programı 

ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında, yapılan boş zaman engelleri ölçümü sonucunda Kocaeli 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi boş zaman engelleri ölçümü sonucunda cinsiyete göre karşılaştırıldığında 
alt boyutlarından bilgi eksikliği alt boyutlarında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Rekreasyon, Sportif Etkinlikler, Üniversite Gençliği 

  



421 
 

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışı: Romanlar Örneğı̇ 
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 Tekirdağ romanları kentin en eski yerleşim yeri Aydoğdu mahallesinde ikamet etmektedirler. Bu 

bölgede romanlar genelde tek katlı dairelerde veya birkaç katlı apartman dairelerinde yaşamaktadırlar. 

Genellikle erkekler ticaretle uğraşırlar bazıları pazarlarda meyve, sebze, balık satarlarken bazıları 

müzisyenlik yapmaktadırlar. Kadınlar ise genelde ev hanımıdır ve ev işleriyle uğraşırlar bazıları ise 

günlük ev temizliklerine giderler. Yapılan çalışmada roman toplumunun boş zaman faaliyetlerine 

kültürel kimlik olgusu üzerine durularak, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesi romanlarına 

nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi katılmıştır. Görüşme tekniği 

yöntemi ile katılımcıların her birinin demografik bilgileri alınmış ardından 10 adet soru sorulmuştur. 

Romanların sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda maddi imkânsızlıkları ve çalışma sürelerinin 

fazla olması gibi sebeplerden dolayı boş zaman etkinliklerine fazla katılamadıkları tespit edilmiştir. 

Romanların kendi kültürlerine özel katılmış oldukları etkinliklerin düğünlerden ibaret olduğunu ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Çokkültürlülük, Boş Zaman, Romanlar 
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 Yapılan bu araştırmanın amacını, Gaziantep Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksek 

Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, Gaziantep ilinde bulunan rekreasyon alanlarının memnuniyet 

düzeylerine etkisinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi 

kullanılmış olup, anketlerin doldurulmasında kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, 

Gaziantep Üniversitesi turizm ve otelcilik meslek yüksekokulunda öğrenim gören 212 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan katılımcıların çoğunun erkek ve 

18-24 yaş aralığındaki öğrenciler oluştuğu tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların büyük 

çoğunluğunun açık alan rekreasyon etkinliklerine katıldıkları tespit edilirken, rekreasyon etkinliklerine 
arkadaşları ile katılmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Memnuniyet Düzeyi, Rekreasyon Alanları, Gaziantep, 
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Güzel Sanatlar Fakültesı̇ İ̇le Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Ögrencı̇lerı̇nı̇n Sportı̇f Rekreasyon 

Etkı̇nlı̇klerı̇ne Yönelı̇k İ̇lgı̇lerı̇ ve Katılma Düzeylerı̇nı̇n Karşılaştırılması 
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 Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Güzel Sanatlar Fakültesinde ve 

Mühendislik Fakültesinde ki öğrencilerin Sportif Rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma 

düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu Araştırmada veri toplama aracı Ergün (2008)’ün ‘’Üniversite 

Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin Belirlenmesi ’’ 

isimli çalışmasındaki araştırmacıların görüşleri doğrultusunda 38 soruluk bir anket formu alınmıştır. 

Elde edilen veriler İBM SPSS (Versiyon 20) programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin 78’i kadın, 97’si erkek olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini, 155’i kadın, 

70’i ise Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşarak toplam 400 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmaya 

katılan güzel sanatlar fakültesi de ki öğrencilerin 149’u (85,1), mühendislik fakültesindeki öğrencilerin 

189’u (84,0) çocukluk çağında spor yaptığını aynı zamanda güzel sanatlar fakültesinden %58,3, 

Mühendislik fakültesinden %44,0’ı beden eğitimi derslerinde sporla ilgili yeterli bilgi aldığını 

belirtmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesin de ki öğrencilerin %42,9 sağlık için spor yaptıklarını, %30,9 bir 

kulüpte spor yaptıklarını, %16,0 eğlence için, %10,3’ü okul takımında spor yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Mühendis Fakültesi ise %53,3 sağlık için spor yaptıklarını, , %25,8 eğlence için, %16,9 bir kulüpte spor 

yaptıklarını, %4,0’ı okul takımında spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Sporu öncelikle hangi amaçla 

yaptığınız sorusunda güzel sanatlar fakültesi %14,3 sağlık için, %10,3 sporda başarı kazanmak için, 

%9,7 ev ortamından uzaklaşmak için, %6,3 monotonluktan kurtulmak için, %6,3 değişik arkadaş 

edinmek için, %4,0 kilo vermek için spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri 

%22,2 kilo vermek için, %17,3 ev ortamından uzaklaşma için, %15,6 değişik arkadaş edinmek için, 

%11,6 sağlıklı bir yaşam için, %11,6 monotonluktan kurtulmak için, %5,8 sporda başarı kazanmak için 

spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular sonucunda iki fakültenin karşılaştırılmasında hemen hemen 

aynı sonuçlar çıkarak sportif etkinliklerin, serbest zamanlarını ne şekilde değerlendirmeleri hakkında 

rekreasyon uzmanlarına daha çok yer verilmelidir. 
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 Doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerine sahip alanlar bu değerlerinin sürdürülebilirliklerini 

sağlayabilmek için çeşitli statülerle korunmakta olup aynı zamanda koruma-kullanma prensibi dikkate 

alınarak rekreasyonel açıdan hizmet vermektedirler. Koruma statüleri içerisinde yer alan, doğal ve 

kültürel kaynak değerleri ve manzara bütünlüğü ile rekreasyonel açıdan imkanlar sunan Tabiat Parkları 

günümüzde birçok etkinliği ev sahipliği yapmaktadırlar. Tabiat parklarında gerçekleştirilecek olan 

rekreasyonel olanakların kaynak değerlerine zarar vermeden planlanması önemli bir husustur. Bu 

nedenle çalışmada, İstanbul Tabiat Parkları projesi içerisinde yer alan Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nın 

doğal ve kültürel peyzaj değerleri ortaya koyularak rekreasyonel olanakların değerlendirmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma alanı rekreasyonel etkinlikler, ulaşım, alan kullanımı, alanın imajı, yönetim ve 

bakım faktörleri açısından yeterlilik durumuna göre puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda alanın rekreasyonel kullanımlarının uygunluk durumları tartışılarak, kaynak 
değerlerinin sürdürülebilir kullanımlarına olanak verecek yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Tabiat Parkı, Rekreasyon Planlama 
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 Rekreasyon, bireylerin, enerji depolamak ve aynı zamanda da fazla enerjilerini atabilmek amacıyla 

serbest zamanlarında yaptıkları faaliyetler bütünüdür. Rekreasyon insan yaşamı için özellikle de bireyin 

fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda sağlıklı olması için önemli ve gerekli bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte 

rekreasyonel faaliyetler, kişilerin tercihlerine göre; fiziksel, kültürel, sanatsal ve/veya sosyal odaklı pek 

çok etkinliği kapsarlar. Bu noktada rekreasyonel aktivitelerin tasarımında insanların ihtiyaçları etken 

olmalıdır. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen etkinlikler, rekreasyon alanlarının planlanması ve 

tasarımında yol gösterici olacaktır. Kent parkları da çevresel, sosyal ve fiziksel anlamda koruma, 

kullanım, sağlık, eğlence, eğitim ve dinlenme odaklı ihtiyaçlara olanak sağlayan, kentsel açık yeşil alan 

sistemi içerisinde yer alan rekreasyon alanlarıdır. Bu amaçla çalışmada, kent parkı özelinde bireylerin 

serbest zaman aktivitelerine katılmalarını engelleyen ve bu aktivitelerden beklenilen memnuniyet 

derecesini azaltan etkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, Namık Kemal 

Üniversitesi'nin farklı birimlerinde öğrenim gören öğrencilerine anket uygulanarak; özellikle bireylerin 

serbest zamanlarında vakit geçirdikleri Tekirdağ Sahil Parkı'nda rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını 

etkileyen unsurlar ile ilgili algılarının ölçülmesi araştırılmıştır. Anketler örnekleme yoluyla tamamen 

tesadüfi şekilde belirlenen 74 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, öğrencilerin 

demografik özelliklerini ve rekreasyonel faaliyetlerine katılımlarında etkili olan kısıtlayıcıları belirleyici 

şekilde oluşturulmuştur. Bireylerin kendilerine sorulan önermeleri 1 -5 arasında olacak şekilde değişen 

aralıklarla Likert Skalası kullanarak düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin 

istatistiksel analizinde SPSS 23.00 programı kullanılmış ve sonuçlar çizelge ve grafiklerle % dağılımlar 

şeklinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, örnek alan özelinde bireylerin rekreasyonel faaliyetlere 
katılımını etkileyen unsurların iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyonel Etkinlikler, Kent Parkı, Tekirdağ Sahil Parkı 
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 Günümüzde özellikle yaşanan kentleşme baskısı ile birlikte teknolojik gelişmeler, yoğun yapılaşma 

ve yaşam koşulları bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde baskılar yaratmaya 

başlamıştır. Bu noktada kentsel alanlar içinde yer alan park alanları, çevresel açıdan pek çok fayda 

sağlamalarının yanı sıra, rekreasyonel anlamda çeşitli sportif kullanım alanları ile bireylerin fiziksel 

gelişimi, sanatsal odaklı kullanımları ile kültürel gelişimi ve sosyal etkileşim ve iletişime olanak veren 

aktivite tasarımları ile sosyal gelişimi üzerinde katkı sağlarlar. Böylelikle de kent parkları, bireylerin; 

fiziksel gelişimini, sosyal etkileşim ve birlikteliğini destekleyerek depresyon, stres ve huzursuzluk gibi 

olumsuz ruh hallerini azaltacak etkiye sahiptirler. Ancak bahsedilen etkilerin gerçekleşmesi için kent 

parkları belirli standart ve ölçülere göre planlanmaları ve tasarlanmaları gerekmektedir. Bu noktada kent 

parklarının tasarımında öncelikle insan ölçülerine uygunluk kriterinin dikkate alınması önemli bir 

konudur. Öyle ki kent parklarının kalite ölçütleri arasında aktivite, çeşitlilik ve erişilebilirliğin yanı sıra 

antropometrik uygunluk yer almaktadır. Dolayısıyla kent parklarında kullanılan donatı elemanlarının 

antropometrik ölçülere uygun şekilde tasarlanması önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada, "kent 

parkları, bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimleri açısından destekleyici olmaları için 

antropometrik ölçülere uygun şekilde nasıl tasarlanmalıdırlar? sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu 

kapsamda çalışmada, İstanbul Göztepe Parkı örneğinde kullanılan taban elemanları ile donatı 

elemanlarının antropometrik açıdan uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla alanın değişik 

bölgelerinden farklı kullanımlara ilişkin yerinde gözlemler yapılmış ve insanlar tarafından sıkça 

kullanılan dış mekan tasarımlarının (oturma elemanları, yaya yolları, merdivenler, çocuk oyun 

ekipmanları ve çöp kutuları) ölçüleri alınarak, fotoğrafları çekilmiştir. Yapılan ölçümler literatür verileri 

kapsamında antropometrik değerlerle karşılaştırılarak uygunlukları irdelenerek çeşitli önerler 
geliştirilmiştir. 
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 Kentsel rekreasyon, kent sınırları içerisinde açık veya kapalı alanlarda yapılan aktiviteler bütünüdür. 

Kentlerde nüfusun artması kentsel rekreasyona olan talebi arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Gaziantep 

ilinde bulunan kentsel rekreasyon alanlarından faydalanan katılımcıların beklentileri ile algıları 

arasındaki farkın belirlenerek, hizmet kalitesinin ölçülmesidir. Araştırmanın evreni 932,394 kişi, 

örneklem sayısı ise 835 kişidir. Veriler servqual ölçeği kullanılarak, yüz yüze toplanmıştır. Öncelikle 

servqual ölçeğinde yer alan sorulara faktör analizi uygulanmış ve 2 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Bu yapının geçerli olup olmadığını belirlemek için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve bu 2 

faktörlü yapı doğrulanmıştır. Veri setinin analizine geçilmeden önce dağılım testleri uygulanmış ve 

dağılımın normal olduğu görülmüştür. Analiz kısmında ise betimsel istatistikler ile katılımcıların 

beklenti-algıları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için eşleştirilmiş t-testi 

kullanılmış ve katılımcıların kentsel rekreasyon alanlarının hizmet kalitesine ilişkin algılarının 

beklentilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların Gaziantep’te bulunan 
kentsel rekreasyon alanlarının hizmet kalitesinden memnun oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Rekreasyon, Hizmet Kalitesi, Gaziantep 
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Ortaöğretı̇mde Merkezı̇ Sınav Sı̇stemı̇nı̇n Öğrencı̇lerı̇n Saldırganlık Düzeylerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yener Aksoy - Prof.Dr. Soner Çankaya - Öğr.Gör. Aydan Ermi̇ş - Prof.Dr. 

Mehmet Yalçın Taşmekteplı̇gı̇l 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren sekizinci sınıf 

öğrencilerinin sınav öncesi ve sonrası saldırganlık düzeylerini bazı kriterler (cinsiyet, spor yapma 

durumu, okul kulüp faaliyetlerine – şiir, resim, kitap okuma vb. - katılım, internet kullanımı) açısından 

karşılaştırmaktır. Çalışmaya toplam 1070 (535 spor yapan- 535 spor yapmayan) öğrenci dahil edilmiştir. 

Çalışmada TEOG sınavı öncesi ve sonrasında öğrencilere açık, gizli, fiziksel, sözel ve dolaylı 

saldırganlıkla ilgili davranışlarını ölçmeye yönelik Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen 5’li Likert 

tipinde 45 maddelik “Saldırganlık ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler tekrarlanan ölçümlü 

varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları TEOG sınav öncesinde öğrencilerin 

saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. İncelenen özellikler içerisinde ortaya konulan 

bu farklılıkta cinsiyet, spor yapma ve internet kullanma durumlarının etkin olduğu belirlenmiştir. Buna 

göre, kız öğrencilerin, spor yapmayanların ve internet kullanmayanların TEOG öncesi saldırganlık 

düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Dolayısı ile öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapan merkezi 

sınavların baskısını azaltmak için öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Öğrenci, Teog 
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Parklarda Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve İ̇şlevsel Özellikleri: Kadıköy Özgürlük 

Parkı Örneği 

 

 

Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Nilay Mısırlı 
 

ÖZ 
 

 Özellikle kentin yoğun yaşam baskısı altında kalan insanlara, yeşil ve doğa birlikteliği sunan parklar, 

kentsel yaşam kalitesine olumlu etki yapan kentsel odak noktalarıdır. Parklar, insanların sosyal açıdan 

birlikte olmasını sağlarken, ruhsal olarak rahatlayabilmesine ve rekreasyonel faaliyetlerde 

bulunabilmesine de katkı sağlar. Parklar büyüklüklerine, içlerinde bulunan aktivite çeşitliliğine, yetki 

alanlarına ve hitap ettikleri nüfusa göre farklı kategoriler altında sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırmalar içerisinde mahalle parkları, mahalle ölçeğindeki yerleşim birimlerinde yer alan, 

özellikle hafta sonlarında yoğun kullanıma uygun ve aktif rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verebilen 

alanlardır. Bu parklarda, tüm yıl boyunca kullanılabilir özellikte olan oturma birimleri, aydınlatma 

elemanları, yönlendirme levhaları, bilgi panoları, çocuk oyun elemanları gibi farklı nitelikleri olan 

birçok donatı elemanı yer almaktadır. Park dekorasyonunda da etkin rol üstlenen donatı elemanlarının, 

insanların sosyal ve rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılaması ve estetik değerleri ile alana uygun kimlik 

imgesi kazandırması bakımından önemli işlevleri vardır. Bunlar; dinlenme, eğlenme, öğrenme, 

yönlendirme, ulaşım gibi farklı yaş gruplarına hitap eden işlevlerdir. Donatı elemanlarının bu işlevleri 

yerine getirebilmeleri için; güvenilir, insan sağlığına uygun malzemelerden üretilmiş, geri 

dönüştürülebilen, bakımı kolay, ergonometrik, dayanıklı, çevreyle uyum sağlayabilen, sürdürülebilir ve 

kullanıma uygun özgün şekilde tasarlanmış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışma, İstanbul 

Göztepe Mahallesi’nde 120 dekar alanda konumlanmış olan Kadıköy Özgürlük Parkı örneğinde yer alan 

donatı elemanlarının, rekreasyonel faaliyetlerde kullanım durumunu irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu 

amaçla, park içinde kullanılan donatı elemanlarının rekreasyonel amaçlı olarak estetik ve işlevsel 
özellikleri irdelenerek, çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Park Alanları, Donatı Elemanları, Rekreasyon, Kadıköy, İ̇stanbul. 
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Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımının İ̇ncelenmesi 

 

 

Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 

 

ÖZ 
 

 ÖZET Tuz geçmişten günümüze kadar olan tarihsel süreçte, hem insan vücudu için gerekliliği, hem 

de madencilik alanında kullanımı ile önemli bir ihtiyaç maddesi olmuştur. Son yıllarda tuzun önemini 

artıran bir diğer gelişme ise, tuzun insan sağlığını tedavi etme amacıyla kullanılmasıdır. Bu kapsamda, 

mağara tedavisi (speleoterapi) ile doğal mağaraların ve eski tuz madenlerinin, astım ve bronşit gibi 

hastalıkların tedavisinde olumlu etki bıraktığı için, rekreasyonel etkinlik alanı olarak kullanımı ortaya 

çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, tuz mağaralarının rekreasyonel etkinlik amacıyla kullanımını ortaya 

koymaktır. Bu araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve 

çalışmalar gözden geçirilerek, ülkemizde ve dünyada tuz terapisi amacıyla kullanılan tuz mağaraları 

incelenmiştir. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen 

çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tuz Mağarası, Mağara Tedavisi 
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Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları 

 

 

Öğr.Gör. Erdoğan Eki̇nci̇ - Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Okutman Burak Güvenman - 

Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma, yeni bir rekreatif eğlence türü olarak son yıllarda ülkemizde de ilgi görmeye başlayan 

kaçış ve korku evi oyunlarının literatürle de desteklenerek mevcut durumunun incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak korkunun psikolojik, sosyolojik 

boyutları analiz edilmiş, sonraki aşamada ise kaçış ve korku evi işletmeleri ziyaret edilerek uygulama 

aşamaları gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda kaçış ve korku evi oyunlarının korku çekiciliği, korku 

pazarlaması, eğlence ihtiyacı boyutlarında işlev kazandığı, kaçış ve korku evi işletmelerinin bahsi geçen 

bu boyutlarda dizayn edilerek hizmet sunduğu anlaşılmıştır. Bir rekreatif etkinlik türü olarak kaçış ve 

korku evi oyunlarının ülkemizde popülerliğini arttırdığı, bu alanda bireyler için farklı bir eğlence 

etkinliği sunduğu ve girişimciler için de yeni bir rekreasyon işletmeciliği fırsatı verdiği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaçış, Korku Evi, Oyun, Rekreasyon 
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Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 

 

ÖZ 
 

 ÖZET Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, insanların tüketim odaklı olması, hızlı yaşamaları, hızlı 

yemek yemeleri, trafik sorunun artması ve sağlıksız beslenme sonucunda daha az sosyalleşip daha az 

mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Toplumların yaşam biçimlerinde meydana gelen bu değişime karşı 

1999 yılında İtalya’da geleneksel yaşam biçimlerini korumak amacıyla “Cittaslow” hareketi başlamıştır. 

Bu hareket ile insanların daha mutlu daha huzurlu olabilmeleri için, geleneklerine, el sanatları ve 

doğasına sahip çıkan, insanların birbirleriyle iletişim kurarak sosyalleşebildiği, alt yapı sorunu olmayan, 

kendine yetebilen şehirlerin korunması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, sakin şehir (cittaslow) 

kavramını açıklayarak, ülkemizde cittaslow unvanını almış onbeş sakin şehirden ilki olan Seferihisar ve 

2018 yılı Mart ayı itibariyle cittaslow unvanını alan Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını incelemektir. 

Bu araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden 

geçirilerek, cittaslow felsefesi ve cittaslow unvanını alan şehirlerin rekreasyon alanlarının özellikleri ele 

alınmıştır. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen 

çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Rekreasyon 
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Sedanterler ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Bireyler Benlik Saygısı Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Umut Davut Başoğlu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, rekreasyonel etkinliğe katılan bireyler ile sedanterlerin benlik saygısı düzeylerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ilinde Avrupa yakasında, Sarıyer İlçesi ve 

Maslak semtinde ikamet eden bireylerdir. Örneklemi ise, İstanbul ilinde Avrupa yakasında, Sarıyer 

İlçesi ve Maslak semtinde rekreasyonel etkinliğe katılan bireyler (n=180) ve sedanter bireyler (n=200) 

arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 380 kişi gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. 

Katılımcıların bazı demografik özellikleri için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların benlik saygı düzeylerinin belirlenmesinde, Morris Rosenberg 

(1963) tarafından geliştirilen ve ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları Çuhadaroğlu (1986) 

tarafından yapılan "Benlik Saygısı Ölçeği" ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

kayıt edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistikî analizleri için uzmanlardan yardım alınmıştır. 

Araştırmaya katılan rekreasyonel etkinliğe katılan bireyler ve sedanterlerin bireyler arasında anlamlı 

farklılıkların bulunup bulunmadığını test etmek için t-test analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, araştırmaya katılan rekreatif etkinliğe katılım sağlayan bireylerin benlik saygısı sedanter bireylere 

göre daha iyi düzeyde olduğu görülmektedir (p>0,05). Sonuç olarak, rekreatif etkinliğe katılım sağlayan 

bireylerin sosyalleşmenin ve fiziksel aktivitenin faydaları sayesinde kendilerine olan saygısı ve güveni 

sedanter bireylere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Yani rekreasyonel faaliyetlere katılım sağlayan 
bireylerin sedanter bireylere göre benlik saygısı düzeyleri daha yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sedanter, Rekreasyon, Benlik Saygısı, Rosenberg 
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Spor Bilimleri Lisans Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıkları: Karadeniz Bölgesi Örneği 

 

 

Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Öğr.Gör. Erdoğan Ekı̇ncı̇ - Dr. Öğretim Üyesi Uğur Özer - 

Okutman Burak Güvenman - Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerde öğrenim gören Spor Bilimleri öğrencilerinin 

çevresel duyarlılıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verilere Demirel ve Ark. (2009) 

tarafından geliştirilen çevresel duyarlılık ölçeği kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 

oranlı eleman örnekleme ile belirlenmiş ve Karadeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu/Spor Bilimleri Fakültelerinden tesadüfi yöntemle belirlenmiş (n=420) gönüllü 

katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda yaş, cinsiyet ve ailenin çevre sorunlarına tedbir alma 

değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, değerlendirmeye alınan bölüm, sınıf, çevre 

kuruluşlarına üyelik, doğa sporlarına katılım, ailenin doğa sporlarına katılımı değişkenlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Bu bağlamda spor alanında lisans düzeyinde 

öğrenim gören öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının özellikle aile eğitiminden önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Duyarlılık, Spor 
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Sportı̇f Rekreasyon Aktı̇vı̇telerı̇ne Katılan Bı̇reylerı̇n Yaşam Kalı̇telerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme - Öğr. Gör. Eyüp Atılgan 

 

ÖZ 
 

 Yaşam kalitesi, bireylerin hedefleri, beklentileri, standartları ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları 

kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimidir. Bir başka ifadeyle; yaşam 

kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak algılayışıdır. Yaşam 

kalitesinin incelenmesinde ortak bir standart veya göstergeler sistemi bulunmamakla birlikte, objektif 

ve sübjektif olmak üzere iki açıdan incelenmektedir. Sağlıkla ilgili önemli objektif yaşam kalitesi 

göstergeleri; bireyin hangi şartta olursa olsun yürüme, koşma, merdiven çıkma, eğilme, doğrulma gibi 

fiziksel dayanıklılık isteyen aktiviteler ile günlük yaşam aktivitelerini, ayrıca öz bakımını yerine 

getirebilmesi ve bunların yeterli düzeyde olmasıdır. Sağlıkla ilgili sübjektif yaşam kalitesi göstergeleri 

ise bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığına yönelik öznel görüşleridir. 21. yüzyılda yaşam 

kalitesini arttırarak yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen bu araştırma ile sportif rekreasyon aktivitelerine katılan bireylerin yaşam kaliteleri 

ortaya konacaktır. Bununla birlikte sportif rekreasyon aktivitelerine katılan ve katılmayan bireylerin 

yaşam kaliteleri karşılaştırılacaktır. Başka bir ifade ile araştırma sonucunda sportif rekreasyon 

faaliyetlerine katılma durumu ile yaşam kalitesini arasında bir ilişki olup olmadığı ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Rekreasyon, Sportif Rekreasyon Aktiviteleri. 
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Su Temellı̇ Rekreasyon Etkı̇nlı̇klerı̇nı̇n Bursa –nı̇lüfer Çayı ve Çevresı̇nde Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Zeynep Pı̇rselı̇moğlu Batman - Dr. Elvan Ender 

 

ÖZ 
 

 İnsanların serbest zamanlarda gerçekleştirdikleri rekreasyonel faaliyetler için bir mekan sınırlaması 

yoktur. Bu mekanlar doğal, kültürel, sosyo-ekonomik şartlara göre farklılaşmaktadır ve sahip oldukları 

peyzaj fonksiyonları rekreasyon alanının kullanımı, tercih edilebilirliği, etkinlik çeşitliliği gibi faktörleri 

etkilemektedir. Bu fonksiyonlar içerisinde su ögesi önemli rekreasyonel materyaldir. Su ve su çevresi 

alanlar geçmişten günümüze bir yaşam kaynağı olmasının yanında insanların serbest zamanlarını 

değerlendirmede önemli çekim alanları olmuştur. Rekreasyonel etkinlikler için önemli bir değer olan 

su, çevremiz için hem doğal, kültürel, ekonomik hem de estetik bir fonksiyondur. Bu doğrultuda 

çalışmada amaç kentsel ve kırsal alanlardan geçen Bursa-Nilüfer Çayı ve çevresinde yapılan 

rekreasyonel etkinlikleri belirleyerek rekreasyonel faaliyetlerde su ve su çevresi alanların önemini, 

tercih edilebilirliğini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında Bursa Nilüfer Çayı 

ve çevresindeki rekreasyon alanları, rekreasyon çeşitleri, rekreasyonel etkinlikler, etkinliklerin su ile 

olan ilişkisi ve su ile yapılan etkinliklerin neler olduğu ortaya koyulmuştur. Su temelli rekreasyonel 

etkinlikler için uygun planlama yaklaşımlarına göre bu alanlar incelenmiş uygunluk durumları 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Su, Rekreasyonel Etkinlikler, Planlama, Bursa 
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Sürdürülebilir Kent Yaklaşımında Ekolojik Parklar 

 

 

Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Nilay Mısırlı 

 

ÖZ 
 

 Kentler, toplumların barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları yaşam alanlarının yanı sıra eğlenme, 

dinlenme, gezme gibi sosyo-kültürel faaliyetler ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını da karşılayabildiği 

merkezlerdir. Dünya genelinde nüfusun yarıdan fazlasının büyük şehirlerde yaşadığı düşünülürse, bu 

oranın 2050 yılında %66’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda çarpık kentleşme, doğal 

kaynakların daha çok tahribi, hammadde kaynaklarının tüketilmesi, çevre kirliliği başta olmak üzere çok 

sayıda çevre sorunlarının ortaya çıkışı kaçınılmazdır. Bu da kentlerde sağlıklı olmayan, doğal çevreden 

kopuk, yeşilden yoksun suni bir yaşam çevresini de beraberinde getirmektedir. Kent ekosistemlerinde 

yaşanan olumsuz değişimler, sürdürülebilirlik kavramının ve ekolojik planlamanın önemini ortaya 

koyar. Sürdürülebilirlik kısaca, bugünün doğal kaynaklarının ihtiyaç doğrultusunda kullanılıp, gelecek 

nesiller göz önüne alınarak tahrip edilmeden ileriye aktarılması olarak ifade edilmektedir. Peyzaj 

mimarlığının özünde yer alan ekolojik planlama yaklaşımında temel hedef; kentsel ekosistemin bir 

parçası olabilecek, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesidir. Bu hedef 

doğrultusunda; kentlerimizde doğanın kendisini model alan, doğal süreçler ve alanın yapısal ve ekolojik 

özellikleriyle uyumlu çözümler getiren ekolojik parklar gündeme gelmektedir. Ekolojik parklar; 

geleneksel kent parklarından farklı olarak, ekolojik planlama ilkeleri esas alınarak tasarlanan parklardır. 

Ekolojik parklar kent ekosistemine katkı sağlayan, flora ve fauna için yaşam alanları oluşturan, aynı 

zamanda kullanıcıların rekreasyonel faaliyetlerini, fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilecek olanaklar 

sunan, kent merkezlerinde ve çeperlerinde tesis edilen parklardır. Ekolojik parkların planlama, tasarım 

ve yönetimindeki yaklaşımların kentin en küçük birimi olan yapı ölçeği ve çevresinde uygulamaya 

konulması ile yapıların kent ekosistemi üzerindeki baskıları azaltılabilir. Aynı yaklaşımın kent 

bütününde dikkate alınması ile kentlerin sürdürülebilir, diğer ifade ile daha yaşanabilir yerler haline 

dönüşmesi mümkün olabilir. Buradan yola çıkılarak, bu çalışmada; sürdürülebilir kent hedefinde kent 

ekosisteminin doğal bir parçası olan, doğal süreçleri, ekolojik yaklaşımları ilke edinen, geleneksel 

parklardan farklı özellikler gösteren ekolojik parklar açıklanmakta, kent genelinde farkındalık 
oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kent, Rekreasyon, Ekolojik Planlama, Ekolojik 
Parklar. 
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Turı̇stlerı̇ Av Turı̇zmı̇ne Yönelten Nedenlerı̇n Belı̇rlenmesı̇ne Yönelı̇k Araştırma 

 

 

Doç. Dr. Atınç Olcay - Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme 

 

ÖZ 
 

 Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına 

sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden değerlendirilerek ekonomiye katkıda 

bulunmasını amaçlayan alternatif turizmdir. Bununla beraber av turizmi kapsamında elde edilen 

gelirlerin önemli bir kısmı yaban hayatı ve hayvanlarının korunması karşılığında ilgili yöreye katılım 

payı olarak aktarılmaktadır. Bu katılımcı yaklaşım ile av turizmi hem bölgesel kalkınmaya yardımcı 

olunmakta hem de yaban hayatının korunmasında doğrudan katkı sunmaktadır. Türkiye’ye gelen bir 

turist ortalama 750 dolar harcama yaparken av turizmi için yapılan harcamalar turist başına 2000 dolara 

çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise bu miktar 10-20 bin dolara ulaşabilmektedir. Av turizminin bu olumlu 

etkileri düşünüldüğünde bu konuda araştırma yapılmasının önemi kolayca görülecektir. Bu bağlamda 

gerçekleştirilen araştırma ile turistlerin av turizmi tercih nedenleri ortaya konacaktır. Bununla beraber 

av turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler de bu araştırmada ortaya konacaktır. Bu amacın 

gerçekleştirilebilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada daha önce av 

turizmine katılan turistlerle görüşülerek veriler toplanacaktır. Gerçekleştirilecek bu araştırma av 

turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler getirmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Aynı zamanda elde 
edilecek bulgular gelecek araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Av Turizmi, Alternatif Turizm. 

  



439 
 

Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Sportı̇f Rekreasyon Etkı̇nlı̇klerı̇ne Katılımını Etkı̇leyen Engellerı̇n 

Belı̇rlenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Süleyman Akkaşoğlu - Öğr.Gör. Ceyhun Akyol 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sportif rekreasyon etkinliklerine katılımını etkileyen 

engellerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek 

Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerin sportif rekreasyon aktivitelere katılamama nedenleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasında Arhavi Meslek Yüksekokulunda kayıtlı 228 

öğrenci tespit edilmiş olup, bu öğrencilerin 158’inin devamlılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle 

araştırmanın evreni 158 öğrenci olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. 

Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilen verilen çözümlenmesinde yüzde, frekans 

dağılımı, aritmetik ortalama, t testi ve anova testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

üniversite öğrencilerinin sportif rekreasyon etkinliklerine katılımında engel olarak gördükleri hususlar; 

tesislerin donanımının yetersiz olması, sağlık problemleri, program zamanlarının uygun olmaması, 

tesislerin yetersiz olması, evlerine yakın imkânların olmaması ve ulaşımın zaman alması olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, öğrenim türü, sınıf, aile gelir durumu ve ikamet şekli 

değişkenine göre boş zaman etkinliklerine katılımı engelleyen ifadelere katılım açısından bir fark 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Üniversite Öğrencisi, Engeller, Arhavi Myo 
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Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: 
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Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 
 

ÖZ 
 

 Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş 

zamanlarında artış meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların 

çalışma ve zorunlu ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı 

etkinliklere gönüllü katılarak bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen 

zamanları ifade etmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme 
alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Boş Zaman Alışkanlıkları, Rekreasyon, Çankırı. 
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Yerel Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine 

Bir Araştırma: Çankırı Örneği 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk - Öğr. Gör. Mustafa Tecı̇men 
 

ÖZ 
 

 Kentleşme ve kentlileşmenin artması, üretim süreçlerinde otomasyon sistemlerinin insan gücünün 

yerini alması, şehirlerde yerleşim planları hazırlanırken rekreasyon alanlarına yeteri kadar yer 

verilmemesi ve sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli tesislerin yetersiz 

olması günümüzde bireylerin rekreatif etkinliklere katılmaları açısından engel teşkil etmektedir. Bu 

olumsuzlukların yansıması olarak, bireylerin rekreatif etkinliklere yeteri kadar katıl(a)maması gerek 

fiziksel-fizyolojik gerekse psiko-sosyol problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin 
incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Boş Zaman Engelleri, Çankırı. 
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Rekreatı̇f Etkı̇nlı̇klere Katılan 55 Yaş ve Üzerı̇ Bı̇reylerı̇n Umutsuzluk Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Nilgün Tülükaş - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavı̇ 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırma, çeşitli rekreatif etkinliklere katılan 55 yaş üzeri bireylerin umutsuzluk düzeylerinin 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kocaeli’de yaşamakta olan 55 yaş ve üzeri 

bireylerden algısal sorunu olmayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan, 41’i kadın 39’u erkek olmak 

üzere toplam 80 kişiye ulaşılabilecek yerler olan; park, hastaneler ve evlerinde görüşülmüştür. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUO) 

kullanılmıştır. Yapılan normallik testine göre, verilerin normal dağılım gösterdiği belirlen¬miş ve ikili 

küme karşılaştırmaları için bağımsız grup-t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştır¬maları için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda 55 yaş üzerindeki 

bireylerin; cinsiyet, sosyal güvence, psikolojik bir hastalık için tedavi görüp görmeme, medeni hali, 

eşinin mesleği ve çocuk sayısına bakıldığında umutsuzluk ölçeğinden aldığı puanlara göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamış. Diğer değişkenlerden; medeni durum açısından bekar olanlar (p=.006) serbest 

zamanlarında etkinlikle uğraşmayanlar (p=.000), eğitim durumu yüksek olanlar (p=.000), emekli 

olmadan önce memur olarak çalışanlar (p=.001), çocuklarıyla yaşayanlar (p=.026), eşi vefat edenler 

(p=.025) ve yaş arttıkça (p=.047) umutsuzluk düzeylerinin anlamlı derecede yükseldiği görülmüştür. 
Gelir durumu açısından bakıldığında da sınırda bir anlamlılık olduğu belirlenmiştir (p=.051). 

Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk, 55 Yaş ve Üzeri Bireyler, Rekreatif Aktivite. 
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An Online İnformation System For Football Club Management 

 

 

Mustafa Aadel Al-Asadi - Doç.Dr. Sakir Tasdemir - Burak Tezcan 

 

ÖZ 
 

 An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 

communication of information. Generally, any information system aims to support operations, 

management and decision-making. In the sport; football has its great influential in daily life of human 

and became the most famous sport in the world and it is considered a new emerging industry. IS should 

be applied in football because it is considered as an economic sector contains various departments and 

activities. With the increasing number of clubs and players, it becomes difficult to manage club data's 

manually. So, it is necessary to have a system to manage data. In this paper we seek to design an online 

IS have the ability to save and update the database automatically. Users of the system (players, coaches, 

medicals, etc.) will have the ability to communicate with each other and access to their profiles by using 

unique ID and password. The players can use system very easily and gets the updated information in all 

the time. A study adopts a methodology for designs a general Football Club Management model, where 

this methodology includes theoretical and empirical sections. Theoretical section includes review the 

literature on building an information system for the football club in addition to a survey will be done to 

check all required sections for model. Another section (empirical) includes web support programming 

and testing the model. Design of system depends on the methodology that be used to develop it, the 

methodology will be user friendly and easy interpretation. The DFD and E-R diagrams will explain in 

detail how the system works. This system will act as a central warehouse for information within the 

club. This information will be permanent and readily available, increasing the information flow and 

dissemination throughout the club and provide a reliable, easy, wide-reaching and cheap way of 

communicating with its members and the community. The system will also consist of a secure area 

where access is only granted upon authorization of a username and password. There will be varying 

levels of access to this administration area, with elected members of the committee 
(coaches/medicals/managers) given full access to edit and update information. 

Anahtar Kelimeler: Information System, Online, Football, Team Management 
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ÖZ 
 

 Günümüzde birçok atletizm müsabakasında atletler arasında farklar oldukça azalmış, süreler 

saniyenin onda hatta yüzde biri, mesafelerde ise yer yer santimetre seviyesine kadar inmiştir. Şampiyon 

ile diğerlerini belirleyen farklar oldukça azalmıştır. Bu duruma aslında iletişim çağının etkisiyle, 

müsabakalara hazırlanma prosedürlerinin, kullanılan tekniklerin ve teknolojilerin herkes için ulaşabilir 

hale gelmesinin etkisinin yol açtığı bir nebze söylenebilir. 2017 yılında yapılan Dünya Atletizm 

Yarışlarında erkekler final müsabakalarında elde edilen bazı branşlara ait sonuçlara baktığımızda; Disk 

atmada ilk üç sırada elde edilen sonuçlar sırasıyla; birinci 69.21 m, ikinci 69.19 m, üçüncü 68.03 m; 

Uzun atlamada üç sırada elde edilen sonuçlar sırasıyla; birinci 8.48 m, ikinci 8.44 m, üçüncü 8.32 m; 

Çekiç atmada üç sırada elde edilen sonuçlar sırasıyla; birinci 79.81 m, ikinci 78.16 m, üçüncü 78.03 m; 

Cirit atmada üç sırada elde edilen sonuçlar sırasıyla; birinci 89.89 m, ikinci 89.73 m, üçüncü 88.32 m 

şeklinde gerçeklemiştir. Gerek ilk elemeler olsun gerekse diğer aşamalarda atletler arasında farkların 

yer yer oldukça az olduğu görülmektedir. Burada aslında sıralamayı etkileyen unsurlardan birinin 

kullanılan ölçme yönteminden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Birinci sporcu ile rakipler 

arasındaki farklar azaldıkça, müsabakalardaki ölçüm sistemlerinin ve kullanılan modellerinde ister 

istemez daha hassas olmasının bir zorunluluk olduğu, müsabakalarda elde edilen sonuçlara baktıkça 

daha iyi anlaşılmaktadır. Bunun yanında müsabakaların yapıldığı tesislerde çizilen saha çizgilerinin, 

yarışçılar için konulan engellerin arasındaki mesafelerin (örn, engelli koşuda engel aralıklarının eşit 

olması, kulvar yarışlarında başlangıç ve bitiş çizgilerinin tüm yarışçılar için eşit mesafeye göre doğru 

konumlanmış olması vb.) tüm yarışçılar için adil bir şekilde dağılmış olması, sonuçların ölçümü 

yanında, yarışılan platformlarında herkes için adil şekilde hazırlanmış olması da ayrı bir ölçme 

sorunudur. Bu çalışmada tüm dünyada standartları belirleyen kuruluş olan, (International Association 

of Athletics Federations, IAAF) Uluslararası Atletizm Federasyonları Derneği’nin belirlediği teknik 

standartlar ile yersel ölçme sistemlerinin atletizm yarışmalarında sağladığı/sağlayacağı katkılar ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atletizm, Jeodezik Ölçme Sistemleri, Mesafe Ölçme. 
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ÖZ 
 

 Ülkeler arasında düzenlenen ve takım sporlarının yer aldığı Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, 

Olimpiyatlar gibi spor organizasyonları genellikle sezon sonlarında yapılmaktadır. Dolayısıyla koçların 

takımlarıyla antrenman yapacakları fazla zamanları bulunmamaktadır. Bu durumda takımlarda yer 

alacak oyuncular daha çok geçmiş sezonları iyi geçirenler arasından seçilmektedir. Bu seçimler 

çoğunlukla yardımcı koç ve gözlemcilerin raporları doğrultusunda koçların tecrübelerine dayanılarak 

yapılmaktadır. Ancak özellikle ülkemizde bu tercihler sürekli tartışılmaktadır. Bu çalışmadaki amaç 

oyuncu seçimi yaparken çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılıp veriye dayalı kararlar 

verilebileceğini göstermektir. Bunun için öncelikle farklı spor dalları için yapılmış literatürde yer alan 

çalışmalar derlendi. Ardından Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses (FAHP) yöntemi ve TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi ile EUROBASKET2015 

Türkiye Milli Basketbol Takımı oyun kurucu pozisyonu için oyuncu seçimleri incelendi. FAHP 

yöntemi, belirlenen 10 sezon istatistiği ve 3 oyuncu özelliğinin oyun kurucu pozisyonu için önemlerini 

belirlemekte kullanılırken, TOPSİS yöntemi ise 2014-2015 sezon performansıyla bu pozisyonda öne 

çıkan 12 oyuncuYU uygunluklarına göre sıralamakta kullanıldı. Çıkan sonuca göre milli takımda birinci 

tercih olarak kullanılan Ali Muhammed bu çalışmada da ilk tercih olarak belirlendi. Ancak turnuvaya 

2. gard olarak götürülen Kartal Özmızrak uygunluk sıralamasında 8. sırada yer aldı. Araştırma 

sonuçlarına göre 2. sırayı Ender Arslan alırken onu Engin Atsür takip etti. Sonuç olarak koçlar 

tecrübelerine dayanarak oyun sistemlerine göre oyuncu seçimleri yaparken, oyuncuları veriye dayanarak 

uygunluklarına göre sıralayan çok kriterli karar verme sistemlerinden faydalanabilecekleri 
düşünülmektedir. 
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ÖZ 
 

 Decision making is the process of study and selecting the best alternative based on the values and 

preferences of the decision maker. Machine Learning is one of the main ways to make intelligent 

decisions through the implementation of systems called Intelligent Decision Support Systems (IDSS). 

Intelligent Decision Support Systems (IDSS) can be implemented through number of machine learning 

algorithms which are used to enable decision support systems (DSS). DSS are designed and used for 

many sectors like tourism, aviation, medicine, education and sports (like rugby, tennis, basketball & 

football). In football, DSS are used in different areas such as team selection, scheduling league and 

identifying talent in football players. But there are few studies about decision support systems or 

algorithms have been made that could be utilized by decision makers to aid in the process of forming a 

strong team. One of another main challenge in team management is concern on how to choose preferred 

available position to each player in team. Every one of these assignments require a considerable measure 

experience in coaching and make decision. Generally, there is no formula or scientific equations to 

identify the most appropriate position for every player in a particular team formation. Where this 

function is carried out by coaches using their experiences and some personal perceptions about players. 

Therefore, football managers may need to use a decision support system to aid their decision-making 

process. In the same context, one of the other challenges for football managers is knowing how the skill 

of players changed over time because predicting player's skill will help managers to make suitable 

decisions like sell, buy and contract renewal. In this paper we seek to design IDSS which have abilities 

to find the best available squad according to formations of play such as 4-4-2, 3-5-2, etc. In the same 

time the system also has abilities to predict preferred available position for each player in team such as 

center back, wingers, striker, etc. Finally, we will seek through the system to predict dribbling skill for 

each player (where previous studies indicated the most important technical skill and most discriminating 
variable among players skills is dribbling). 

Anahtar Kelimeler: Intelligent Decision Support Systems (Idss), Football, Team Management 
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ÖZ 
 

 Küreselleşen dünya, artan sanayileşme, kentleşme oranlarının hızlı yükselişi dünyanın enerji talebini 

her geçen gün arttırarak enerjiyi dünyanın en önemli gündem maddesi haline getirmiştir. Talebin artması 

ile arz-talep dengesi kaygıları oluşmaya başlamıştır. Dünya Enerji Forumu petrol-doğalgaz-kömür gibi 

fosil yakıtların hızlı tükenişine vurgu yapmaktadır. Buna bağlı olarak enerji verimliliği her türlü tüketim 

noktasında önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda yapılabilecek çalışmalardan biri de spor 

tesislerinin güneş enerji sistemleri ile donatılmasıdır. Ülkemiz güneşlenme potansiyeli yüksek ülkeler 

arasındadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) 1966-1982 yıllarında ölçülen 

güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verileri incelenecek olursa ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 

2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 

kWh/m²) olduğu görülecektir. Yüksek ışınım değerlerine rağmen hala yeterli yatırım değerlerine 

ulaşılamamıştır. Spor tesislerinde ise bu yatırımlar yok denecek kadar azdır. Spor tesisleri gerek kurulum 

alanları, gerek çevreleri bakımından güneş enerji sistemlerinin kurulumu için oldukça uygundur. 

Örneğin San Francisco’daki AT&T Park Stadyumu çevresine ve çatısına döşenen güneş panelleri ile 

yaklaşık 5200 evin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Kendi enerjisini kazanmak bir yana adeta enerji 

üretim santrali formatına dönüşmüş stadyum haline gelmiştir. Üstelik stadyumlar sadece enerji üretim 

tesisi olmakla kalmayacak güneş enerjisine olan farkındalığın, enerji verimliliğine olan duyarlılığın 

adeta lansman merkezi haline dönüşecektir. 40 000 kişilik bir stadyumu düşünelim çatısında güneş enerji 

sistemleri ile üretilen enerji müsabakalar esnasında enerji talebini karşılayacak, müsabaka olmadığı 

anlarda üretim tesisi gibi çalışarak ulusal elektrik şebekesini besleyecek ve müsabakaya gelenlerin 

ilgisini toplayarak enerji verimliliğine hassas toplumların oluşmasını sağlayacaktır. Bu çalışmamızla 
yapılabilecek uygulamalara ait farkındalığın arttırılacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Tesisleri, Enerji Verimliliği, Güneş Enerjisi 
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Evaluatıon Of Stadıum Locatıons By Usıng Ahp-Topsıs Method: Audıence Perspectıve 

 

 

Researcher Uğur Orhan Karaköprü - Asst.Prof.Dr Özgür Kabadurmuş 

 

ÖZ 
 

 After the industrialization of sports, stadiums have been considered as entertainment centers more 

than just venues for matches. Stadiums are also a potential for sports clubs to raise their income and 

attract more supporters. Therefore, location of a stadium is as important for audiences as for sports clubs. 

In this paper a two-step Multi-Criteria Decision Making Model have been proposed to evaluate the 

location of the stadiums by audience perspective and a case study that covers the three new stadium 

construction in Izmir, Turkey which is being built for three sports clubs in Izmir, Turkey, Goztepe, 

Karsiyaka and Altay, respectively. In first step, Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used to 

determine the weights of the criteria. In second step, TOPSIS method has been used to evaluate the 

alternatives. There are three identified criteria and five sub-criteria that affects the location of the 

stadium if it is good or not according to the audiences. These criteria are: (1) accessibility, (2) capacity, 

(3) social facilities. Accessibility criterion has three sub-criteria. These are: (1) automobile park 

capacity, (2) accessibility by subway, (3) accessibility by bus. Also, there are two sub-criterion have 

been identified for social facilities criterion: (1) social facilities inside the stadium, (2) social facilities 

inside the stadium. The new stadium locations have been evaluated and the stadium with the best 
location is found. 

Anahtar Kelimeler: Multi-Criteria Decision Making (Mcdm), Logistics, Sports Clubs, Analytic 
Hierarchy Process (Ahp), Topsıs 
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Futbol Oyuncularını Çalıştırmak ve Motı̇vasyonlarını Artırmak İ̇çı̇n Top Fırlatma Makı̇nesı̇ 

Tasarımı 
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ÖZ 
 

 Oyuncuların her seviyedeki teknik düzeylerini ortaya koyabilmek onların daha verimli çalışmalarını 

sağlayacaktır. Alan oyuncuları, kaleci ve antrenör için mükemmele giden yol tekrarlarla sağlanmaktadır. 

Bu tekrarların her zaman eşit ve kabul edilebilir seviyede olabilmesi ancak bir makine yardımı ile 

olabilmektedir. Özellikle de bireysel çalışmada başarıların arttırılabilmesi sürekli çevrimler sayesinde 

olabilmektedir. Bu çalışmada, tam bir eğitim değerlendirmesi ve tekrarlama sayısı için futbol topu atış 

makinesi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tasarımı yapılan makine istenilen yerleştirme, hız ve 

döndürme parametrelerini kapsayacak şekilde olmuştur. Makinede top yükleme sistemi olması ile de 

çok sayıda top kullanılabiliyor olup bireysel çalışma yapılmasına da katkı sağlayacaktır. Parametrelerin 

sağlanabilmesi için PLC yazılımından faydalanılmıştır. Yazılım sayesinde arayüz oluşturulmuş operatör 

paneli üzerinden otomatik veya manuel olarak antrenörlerin belirleyeceği tüm eğitim parametrelerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Top Fırlatma Makinesi, Oyuncu Eğitimi, Bireysel Çalışma, Plc 
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Futbolda Bı̇reysel Antrenman ve Teknı̇k Değerlendı̇rme İ̇çı̇n Elektronı̇k Kale Tasarımı 
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Dr. Mustafa Nevzat Örnek 
 

ÖZ 
 

 Teknik, spor dalına özgü hareketlerin amaca uygun bir biçimde ve olabildiğince ekonomik olarak 

yapılmasını ifade eden bir kavramdır. Teknik gelişimindeki yetersizlik, sporcunun spor türündeki 

verimini sağlayacak fiziki kapasitesinin artmasına engel olur. Bu bakımdan teknik düzey, yarışmaya 

yönelik spor anlayışında çok önemlidir. Futbolda teknik, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. Bu çalışmada bireysel antrenmanlarda ve teknik değerlendirmelerde futbolcuların tekniklerini 

geliştirmek için bir sistem tasarlanmıştır. Duran topa vurarak veya hareketli topu karşılayarak 

futbolcunun topu kaleye atması istenecektir. Bu durumun sonucunda topun kaleye girip girmediğini 

tespit etmek için ışık perdesi kullanılmıştır. Futbolcunun topu, belirlenen süre içerisinde hedefe atması 

istenmiştir. Bu süre kale direkleri üzerine yerleştirilen ledlerin renk değiştirmesiyle futbolcuya 

bildirilmiştir. Futbolcunun topu istenilen sürede atıp atamadığı ölçümü ve bu sürenin belirlenmesi 

mikrodenetleyicisi olan bir elektronik karttan alınan veriler ve yazılım aracılığıyla yapılmıştır. Sistem 

futbolcunun bireysel antrenman yapmasına ve isabet performansının tespit ve takip edilmesine imkân 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Kalesi, Bireysel Antrenman, Teknik Değerlendirme, Elektronik Kale 
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Spor Oyunlarında Gps Kullanımı 

 

 

Öğr.Gör. Yener Türen - Tuna Erol 

 

ÖZ 
 

 Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak uydu sistemleri ve türevleri ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle konum belirleme ve navigasyon amaçlı uydular daha çok anlık koordinat, hız ve 

zaman belirlemeye yönelik bizlere bilgi sunmaktadır. Önceleri GPS (Global Positioning System) olarak 

anılan bu sistemlerin sayısı günümüzde dörde çıkmıştır. Farklı ülkelere ait sistemlerin günümüzdeki 

ortak adı GNSS (Global Navigation Satellite Systems) olarak anılmaktadır. Gündelik hayatta, akıllı 

telefonlarımızda yer bildirimi, araçlarımızda yol güzergahı bulma şeklinde karşımıza çıkan bu 

uygulamalar, mühendislik ölçmelerinde ise daha hassas ve doğru bilgileri bize sunmaktadır. Konum 

belirleme ve navigasyon, özellikle şeritvari yarışlarda güzergah boyunca yarışmacıların konumunu, 

hızını ve zamanını çok hızlı ve anlık olarak sunabildiğinden spor camiasına da girmiştir. Örneğin, doğa 

sporlarında; dağcılık, doğa yürüyüşleri, oryantiring gibi yarışmalarda, atletizmde; maraton, bayraklı 

koşu yarışlarında, motor sporlarının tümünde, yelken ve kano gibi su sporlarında, kış sporlarında yer 

alan, kayakla uzun atlama, slalom gibi yarışmalarda, GPS aktif olarak kullanılmaktadır. Son olarak 

takım oyunları içerisinde, özellikle antrenman esnasında çok sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

sporların başında futbol örnek olarak verilebilir. Örneğin futbolcuların antrenmanda ya da maç 

esnasında, oyunda kaldıkları süre boyunca, kaç kilometre koştukları, hangi futbolcunun sahanın 

neresinde daha çok bulunduğunu tespit etmekte kullanılmaktadır. Pahalı bir araç olmasına rağmen, 

hassas bir şekilde teknik olarak sporculara ve antrenörlere eğitim programlarını uyarlamak, oyun 

performansı ile iş hızını ve fiziksel harcamaları değerlendirmek için ek bilgiler ve veriler sağlamaktadır. 

Bu tür teknolojilerin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Bu çalışmada özet olarak, GPS ile konum 

belirlemenin spor oyunlarına katkısı anlatılmıştır. GPS sisteminin nasıl çalıştığı ve koordinat, hız ve 

zaman bilgilerini kullanıcılara nasıl sunduğu irdelenmiştir. Ayrıca farklı araştırmacılar tarafından 

konuyla ilgili uygulamalı yapılan çalışmalara atıflar yapılmış, tespit edilen çarpıcı sonuçlar derlenerek 
paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gps/gnss, Konum Belirleme, Navigasyon, Spor Oyunları. 
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Verı̇ Zarflama Analı̇zı̇(Vza) Yöntemı̇yle Spor Okulu Branşlarının Verı̇mlı̇lı̇k Hesaplaması 

 

 

Arş.Gör. Uğur Orhan Karaköprü - Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kabadurmuş 

 

ÖZ 
 

 Son yıllarda, endüstriyelleşen ve büyük bir sektör haline gelen sporda, spor kulüpleri çoğunlukla 

dernek statüsünde olmalarına rağmen birer firma gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Buna bağlı olarak, 

firmalarda uygulanan yöntemler, spor kulüpleri için de hayata geçirilmelidir. Sporun 

endüstriyelleşmesinden sonra bu konuda yapılan çalışmalarda gözle görülür bir artış yaşanmış olsa da, 

literatürdeki çalışmalar görece azdır. Çok büyük hâle gelen spor endüstrisinde, spor kulüplerin mâli 

açıdan yeterli konumda bulunması için farklı gelir kaynakları yaratma arayışı başlamıştır. Sonucunda 

spor okulları, kazan-kazan mantığıyla, hem genç yaştaki çocuklar için spor yapma fırsatı sağlamakta 

hem de spor kulüpleri için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Spor okullarının verimli çalışmasının, 

spor kulüpleri için önemi büyüktür. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi(VZA) kullanılarak, bir spor 

kulübündeki spor okullarının branşlara göre verimliliği hesaplanması için bir model geliştirilmiştir ve 

gerçek verilerle vaka analizi yapılmıştır. Modelde kullanılmak üzere belirlenen kriterler (1) Spor okulu 

öğrenci sayısı, (2) Antrenör/Personel Maliyeti, (3) Haftada bütün yaş gruplarının yaptığı toplam 

antrenman saati ve çıktı olarak (1) Gelir belirlenmiştir. Vaka analizinde İzmirspor Spor Kulübü’nün 

verileri kullanılmış ve spor okulundaki branşların verimliliği hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme(Çkkv), Veri Zarflama Analizi(Vza), Spor, Verimlilik 
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Bı̇yoelektrı̇k İ̇mpedans Analı̇zı̇ ve Tahmı̇n Etme Denklemlerı̇yle Hesaplanan Bazal Metabolı̇zma 

Hızlarının Karşılaştırılması 
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ÖZ 
 

 Bazal metabolizma hızını (BMH) belirlemede prediktif denklemler ve biyoelektrik empedans analiz 

(BIA) yöntemiyle çalışan cihazlar kullanılmaktadır. Araştırmamızda; Beden kütle İndeksi 18.5-24.9 

kg/m2 aralığında, 18-25 yaşlarındaki kadınlarda BIA ve prediktif denklemlerle saptanan BMH 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırma 204 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin 

BMH değerleri BİA, WHO, Schofield, Harris-Benedict, Owen, Henry ve Rees denklemleriyle 

saptanmıştır. BİA ölçümü referans ölçüm kabul edilmiştir. Denklemlerin BMH’nı referans ölçüme göre 

doğru tahmin etme oranı sırasıyla; Schofield (%89.7), WHO (%88.7), Henry ve Rees (%81.4), Harris-

Benedict (%41.7), Owen (%3.9)’dır. Denklemler arasında fazla tahmin etme oranı en yüksek Harris-

Benedict (%55.4), eksik tahmin etme oranı en yüksek Owen (%96.1) denklemidir. Ortalama hata oranı 

en az sırasıyla WHO (%-0.53 minmax: %-14.6+%9.6) ve Schofield denklemidir (%-1 minmax: %-

15+%9.1). Normal ağırlıktaki genç kadınlarda BİA yöntemiyle saptanan BMH’na en yakın sonuç 
veren prediktif denklemlerin WHO ve Schofield olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bazal Metabolizma Hızı, Biyoelektrik Empedans Analizi, Prediktif Denklemler 
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Effects Of A Training Protocol On Bdnf Levels, Mobility, Falls Efficacy, Dynamic Balance İn A 

Sample Of İndividuals Dwelling İn A Health Care Center 

 

 

Dr. Sedigheh Hosseinpour Delavar 
 

ÖZ 
 

 Introduction: The purpose of this study was to quantify the effects of a training protocol on BDNF 

levels, mobility, falls efficacy, dynamic balance in a sample of individuals dwelling in a health care 

center. Therefore, 24 elder individuals with dementia involved experimental group (n=12, age: 73±5.46 

yrs, height: 169.41±4.67 cm, weight: 63.75±4.65 kg), control group (n=12, age: 70.33±5.59 yrs, height: 

169.66±4.49 cm, weight: 63±5.16 kg), and 24 health elderly individuals involed experimental group 

(n=12, age: 72.91±6.61 yrs, height: 169±6.06 cm, weight: 62.41±4.66 kg), control group (n=12, age: 

72±6.07 yrs, height: 168.83±4.4 cm, weight: 62.91±4.92 kg) were selected as a sample. This study 

performed pretest- post-test with 4 groups. 24 hours before and after the protocol performing all 

variables were obtained from the study samples. Besides, to measure the level of BDNF, blood sample 

was taken from each participant. This training protocol performed three days a week, for 8 weeks which 

was took 20 minutes every session. Independent and dependent t test used to obtain the pre and post-

test differences. Following eight weeks of trainings the results were as follows. Significant increases in 

the post training values of BDNF (p=.000, t11=9.389), falls efficacy (p=.039, t11=2.296), and م mobility 

(p=.000, t11=4.727) levels in health elderly individuals compared with elder individuals with dementia. 

There were not seen any differences between two control groups in post-test compared with pre-test. In 

conclusion, based our results this study suggests that integrated motor cognitive training improved 

BDNF levels, falls efficacy, and mobility in healthy and individuals with dementia which is support the 
dominant effect of our training protocol on physical aspects as a factor to prevent of dementia in future. 

Anahtar Kelimeler: Integrated Motor Cognitive Training - Brain's Neurotrophins(Bdnf) - Motor 
Performance -Elderly - Dementia 
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Elı̇t Karatecı̇lerde Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerı̇ Bartın İ̇lı̇ Örneğı̇ 

 

 

Burcu Özlükan 

 

ÖZ 
 

 Bu Çalışma; Bartın İlindeki karatecilerde sakatlanma sıklıkları ve sakatlık nedenlerinin tespit 

edilerek, sporcuların sakatlık öncesi alabileceği önlemleri ve sakatlık sonrası ilk yardım şeklindeki 

tedavi yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 11 kadın, 21 erkek olmak üzere 

toplam 33 kareteci gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.00 paket programında 

yüzdelik dilimleri ve frekans dağılımları alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları 

sonucunda özellikle sporcuların hazırlık dönemi yetersiz antrenmanlardan, antrenmanlardaki aşırı 

yüklenmelerden, giyilen spor ayakkabılardan, salon ve oyun zeminlerinden ve rakiple mücadeleden 

kaynaklı olduğu. Ayrıca karatecilerde en çok sakatlanma türünün burkulma olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda; Karatecilerin sakatlanma risklerini azaltmak için; müsabaka süreleri, 

müsabaka zemini, sakatlık oluşma şekilleri ve sakatlanma bölgelerine antrenörlerin dikkat etmeleri 
gerektiği önem arz etmiştir. 
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Güreş Sporcularının Besinsel Destek Kullanım Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi 
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ÖZ 
 

 Ergojenik destekler içerisinden besinsel desteklerin sporcular arasında yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bu çalışma güreş sporcularının besinsel destek kullanım alışkanlıklarının incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim görmekte olan ve en az 3 yıldır bu sporla uğraşan 96 erkek güreş sporcusu katılmıştır. Çalışma 

için OMÜ KAEK 2016/26 karar nolu etik kurul izni alınmıştır. Çalışma bulgularına göre sporcuların 

%33,3’ünün besinsel destek kullandığı ve bunun %50,0’sinin antrenör önerisiyle gerçekleştiği 

belirlenmiştir. Kullanım nedenleri arasında en çok verilen yanıt kas miktarını arttırmak (%56,3) ve 

yorgun hissetmemek (%46,9) olmuştur. Kullanımı yaygın olarak görülen besinsel destekler whey 

proteini (%71,9), kreatin (%62,5), glutamin (%59,4) ve BCAA (%50,0) olarak belirlenmiştir. Sporcular 

için besinsel destek kullanımına ilişkin genel öneriler bulunmamasına rağmen, sporcular arasında 

yaygın olarak besinsel destek kullanımı görülmektedir. Bu durum sporcuların sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilir. Bu nedenden dolayı sporcular enerji ve besin ögesi gereksinimlerini normal diyetle 
karşılamalı; bu gibi destekler ihtiyaç duyulduğunda bir beslenme uzmanı eşliğinde kullanılmalıdır. 
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ÖZ 
 

  Yarı profesyonel ve profesyonel olan sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin kas gelişimi üzerine 

etkisinin ne derece bilinçli bir şekilde yapıldığını ve sporcuların en önemli dikkat etmesi gereken fakat 

yapılan araştırmada bilgi yetersizliğinin doğan önemli bir sorun olarak görülmektedir(Oktar,2003). 

Beslenme ve sağlık konusu incelendiğinde sporcuların alması gereken karbonhidrat, protein, yağ, 

vitamin, mineral ve suyun ne derecede ne saatlerde diliminde alınması gerektiği bunun yanında 

ergonejik yardımın vücutlarındaki yararları ve zararlarının ne derecede olacağı ne şiddet ve plana bağlı 

antrenman bilgilerine sahip oldukları bu araştırmada ele alınmaktadır(Pehlivan,2010). Bu çalışmada 

nitel araştırma yöntemi kapsamında durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların 

KKTC’nin Lefkoşa bölgesinde bulunan fitness salonlarını kapsamaktadır. Bu salonlarda çalışan 20 

profesyonel ve yarı profesyonel (10 kadın, 10 erkek) sporcular üzerinde basit rastsal örneklem 

kullanılarak görüşme usulü alınan bilgiler doğrultusunda sporcuların kas gelişimi ve beslenme bilgileri 

araştırılmış, sporcuların beslenme açısından yetersiz kalındığı ve belli zamanlarda ise yapay beslenmeye 

başvurduğu görülmektedir. Sonuç olarak antrenörlerin, yarı profesyonel ve profesyonel sporcuların 
beslenme bilgisi antrenman bilgisi konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beslenme, Antrenman Bilgisi, Ergonejik Yardım 
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Masajın Kardiyak Otonom Sinir Aktivitesine Gerçek Zamanda Etkisini Noninvaziv Olarak 

Değerlendirmesi 
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ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, sırt masajının, kalp atım hızı değişikliği (KAHD) üzerinde gerçek zamanlı 

etkisini nonivaziv olarak incelemektir. Araştırmaya düzenli olarak egzersiz yapan 11 üniversite 

öğrencisi gönüllü olarak katıldı (ortalama yaş 23.4±1,71 yıl, boy 176,1±5,97 cm, ağırlık 74,07±10,81 

kg, VKI 23,88±3,26 kg/m2). Çalışmaya katılan bireylerin sırt bölgelerine 15 dk İsveç klasik masajı 

uygulandı. Katılımcıların masaj öncesi 10 dk dinlenme ve masaj sonrası yine 10 dk dinlenme KAHD 

verileri Polar V800 kalp atım hızı monitörü saat ve bu saat ile uyumlu Polar H7 KAH sensörü ile 

belirlendi. Elde edilen verilen SPSS for Windows programında One Way Anova testi ile analiz edildi. 

Deneklerin masaj öncesi, esnasında ve sonrasında ortalama HR, SDNNi, rMSSD, pNNxx), LF, HF, 

LFnu, LF/HF oranları ölçüldü ve karşılaştırıldı. Sonuç olarak 15 İsveç klasik sırt masajın KAHD ve 

parametreleri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Masaj, Nabız, Polar 
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Ortaokul Çocuklarında Obezite, Fiziksel Aktivite, Oksijen Satürasyonu ve Bazı Motorik Ölçüm 

Değerleri İ̇lişkisi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Yıldız 
 

ÖZ 
 

 Ortaokulda okuyan 11 ve 12 yaş grubu çocuklardan bir kesit ile; obezite, fiziksel aktivite ve bazı 

fiziksel ölçüm değerleri bilgilerine ilişkin spesifik durum tespiti yaparak bunların arasındaki ilişki 

araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi olarak, her kesimden öğrenci barındırdığı varsayılan 

Batman il merkezinde yeralan bir ortaokul seçildi. Çalışmaya 328 öğrencinin verileri dahil edilmiştir. 

Beden Kütle İndeksi (BKİ) persentillerine göre, tüm öğrencilerin zayıflık oranı % 20,4, normal % 68,3, 

hafif kilolu % 7,3 ve obez % 4 olarak tespit edildi. Bu çalışmada tespit edilen hafif kilolu veya obez 

oranı, batı illerinde yapılan çalışma verilerinden daha düşük olduğu görüldü. Kız öğrencilerin, erkek 

öğrencilere göre daha az düzenli fiziksel aktiviteye katıldıkları tespit edildi. Beden eğitimi dersinin 1 

gün olduğu düşünüldüğünde, 2 gün ve üzeri sıklıkla fiziksel aktiviteye katılım oranı tüm öğrencilerde 

% 81,1 ile yüksek olarak kaydedildi. Erkeklerde fiziksel aktivite gün sayısı ve oksijen satürasyonunun 

diğer ölçüm değerleri ile anlamlı herhangi bir ilişkisi bulunmadı. Erkeklerde el kavrama kuvveti ile boy, 

kilo, BKİ ve dikey sıçrama arasında ileri dercede anlamlı pozitif ilişki bulundu. Erkeklerde dikey 

sıçramanın; boy ve BKİ ile pozitif ilişkisi anlamlı bulunurken kilo ile beklenen negatif ilişkisi 

bulunamadı. Erkeklerden farklı olarak kızlarda fiziksel aktivite gün sayısının; BKİ, dikey sıçrama ve 

oksijen satürasyonu ile pozitif ilişkisi anlamlı bulundu. Kızlarda el kavrama kuvvetinin; boy, kilo, BKİ 

ve dikey sıçrama ile ileri derecede pozitif ilişkisi bulundu. Obezite ile mücadelede zayıf çocuklar ihmal 
edilmemeli, fiziksel aktivite önerilerinin yanında yeterli ve dengeli beslenme çözümleri aranmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenli Fiziksel Aktivite, Obezite, Oksijen Satürasyonu, Ortaokul Öğrencileri 
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Sporcularda Performansı Etkı̇leyen Besı̇nler 

 

 

Arş.Gör. Merve Çapaş 

 

ÖZ 
 

 Özet: Sportif performans; sporcunun atletik iş üretebilme becerisi, üretim kalitesi ve kapasitesinin 

bileşkesi ve yapılması gereken bir atletik görevin yerine getirilmesi sırasında başarı için olumlu ve 

olumsuz etkenler çerçevesinde ortaya konulan çabaların bütünü olarak ifade edilir. Sportif performansı 

etkileyen içsel ve dışsal faktörler vardır. Beslenme de bu dışsal faktörlerin en etkili olanlarından biridir. 

Çeşitli besinlerin performans üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu besinlerden bazıları süt, muz, 

montmorency vişne, pancar suyu, badem, bitter çikolata, chia tohumu, kaju elma suyu, şeker kamışı 

suyu, alkol ve kafeindir. Yapılan çalışmalarda sütün kuvvet ve dayanıklılık sporlarında enerji içeceği ve 

soya proteinli içeceğe göre egzersiz sonrası toparlanmayı daha hızlı sağladığı görülmüştür. Uzamış 

yoğun egzersiz boyunca ve öncesinde muz alımı; performansı destekler, uygun yakıt substrat 

kullanımını sağlar, maliyeti uygundur. Pancar suyu ve bitter çikolata içerdiği nitrat(NO3- ) ve nitrik 

oksit (NO) sayesinde oksijen alımını artırarak, yorgunluğu azaltıp dayanıklılığı artırır. Badem arginin 

etkisiyle insülin sekresyonunu, kas glikojen sentezini artırır. Sonuç olarak besinlerin performans üzerine 

etkisi vardır. Sporculara uygun antrenman ve diyet programı doğal besinlerle zenginleştirilerek 

performans artışı sağlanabilir 

Anahtar Kelimeler: Spor, Performans, Doğal Besinler 
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Sporcuların Protein Tüketimine ve Kullandıkları Protein Desteklerine Yönelik Güncel 

Yaklaşımlar 

 

 

Arş.Gör. Eren Canbolat - Arş.Gör. İ̇smail Mücahit Alptekı̇n - Prof.Dr. Funda Pınar Çakıroğlu 
 

ÖZ 
 

 Proteinler hasarlı vücut dokusunun onarılmasındaki ve egzersiz sonrası yeniden kas protein sentezinin 

sağlanmasındaki görevlerinden dolayı sporcuların beslenmesinde en çok dikkat çeken besin ögesi olarak 

bilinmektedir. Uzmanlar, sporcuların protein gereksinimlerinin normal bireylere göre daha fazla 

olduğunu ifade etmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda da sporcuların normal bireylere göre yaklaşık iki 

kat daha fazla günlük protein gereksinimi olduğu belirtilmektedir. Güncel kılavuzlar incelendiğinde 

sporcuların günlük protein gereksinimlerinin 1,2-2,0 gr/kg arasında değiştiği görülmektedir. Ancak 

geçmişten günümüze sporcular ve antrenörleri arasında yüksek proteinli diyetler popüler bir hale 

gelmiştir. Bu durumun sebeplerine sporcuların ve antrenörlerinin yetersiz beslenme bilgi düzeyine sahip 

olması, antrenman sonrası toparlanma süresini kısaltma ve kas kütlesini arttırma istekleri gösterilebilir. 

Yüksek protein tüketen sporcularda ikincil dehidratasyon, gut, karaciğer ve böbrek hasarı, şişkinlik, 

ishal gibi sağlık problemlerinin görülme riski artmaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak bu 

derleme çalışmada sporcuların günlük alması gereken protein miktarlarına ve sporcular arasında 
kullanımı yaygın olan protein desteklerine yönelik tanımlayıcı ve güncel bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu Beslenmesi, Protein Tüketimi, Besin Destekleri. 
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Tendon Hasarlı Amatör Sporculara Uygulanan Rehabı̇lı̇tasyon Yöntemlerı̇nı̇n Ağrı Düzeyı̇ne 

Etkı̇sı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Uzm. Fzt. Müşerref Sedef 
 

ÖZ 
 

 1.Giriş Tendonlar; kaslarda üretilen hareketi bağlı oldukları kemiklere ileterek, insan vücudunun 

hareketini sağlayan önemli yapılardır. Bilinçsiz spor yapan amatör sporcuların tendonları aşırı zorlama 

veya dış etkenler sonucu hasar görebilmekte böylece hareketleri kısıtlanmakta ve aşırı ağrı 

çekmektedirler. Bu hastalar, tendonun şişmemesi, skar gelişmesinin önlemesi, ağrı ve 

hipersensitivitenin azaltılması, tendonun yapısı içerisinde yeniden hareketinin sağlanması, hasarlı uzvun 

ortezlenmesi, dikilen tendon uçlarının yeniden ayrılmasının ve rüptürünün önlemesi için fizik tedavi 

programına alınmaktadır. 2.Amaç Bu çalışma, amatör sporlar sırasında tendonları hasarlanan fizik 

tedavi hastalarının rehabilitasyon öncesi ve sonrasındaki ağrı düzeylerinin belirlenerek, 

rehabilitasyonun tendon ağrılarını azaltmadaki etkisinin tespiti amacıyla yapılmıştır. 3.Yöntem 2013-

2015 yılları arasında tendon rehabilitasyonu için fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan amatör 

sporcular arasından, gönüllülük esası ve tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen, 25-40 yaş gurubu, 

üniversite mezunu ve evli 20 erkek, 8 bayan hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların hasarlı eklem 

ve uzuvları ortezlerle istirahata alınmış, tendonları izometrik, pasif, aktif, aktif yardımlı, aktif, ilerleyici 

dirençli, duyu bütünleyici egzersizler ve germe yöntemleriyle rehabilite edilmiş, durumlarına göre 

tedaviye elektroterapi, sıcak ve soğuk uygulamalar, beceri artırıcı ve günlük yaşam aktiviteleri 

egzersizler eklenmiştir. Rehabilitasyon programı öncesi ve program sonunda, “Ağrı Kalitesi 

Değerlendirme Ölçeği” (Pain Quality Assessment Scala) uygulanarak, hastaların ağrılarının türü, 

hassasiyeti, şiddet ve nitelikleri belirlenmiş, aralarındaki fark “İki Eş Arasındaki Farkın Anlamlılık 

Testiyle” test edilmiştir. 4.Bulgular Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 33 ± 6, Vücut Kitle 

İndeksi 22 ± 2,4 kg/m² olarak tespit edilmiştir. Hastaların “Ağrı Kalitesi Değerlendirme Ölçeğine” göre 

rehabilitasyon öncesi ve sonrası hissettikleri ağrı skorları arasındaki farklarının ortalaması D=5,75 

standart sapması s=1,44, standart hatası SD= 0,27 olarak hesaplanmıştır. 5.Tartışma ve Sonuç Bulgulara 

“İki Eş Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi” uygulanarak (t:21) olarak bulunmuştur. Bulunan değer, alfa 

0.05 yanılma düzeyi ve n-1 düzeyindeki tablo (t:2,052) değerinden büyük olduğu için rehabilitasyon 

önce ve sonrasındaki ağrı skorları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, tendon 
rehabilitasyonun tendonun iyileşmesini sağlayarak ağrı düzeyini düşürdüğü sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amatör Sporcu, Tendon Hasarı, Rehabilitasyon 
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Geleneksel Sporlarımızdan Değnek Çekı̇şmece Oyunu 

 

 

Dr. Abdullah Doğan - Doç.Dr. Mehmet Türkmen 
 

ÖZ 
 

 Eski uygarlıkların hemen hepsinde görülen geleneksel sporlar; her ulusun kültüründe farklı boyutta 

yer almış̧, farklı tatmin tarzı ve fonksiyonlar icra etmiştir. Geleneksel sporlar, Türklerin sosyal yapı ve 

yasayışlarının hemen her safhasında yer almış; sanat, edebiyat, adet ve geleneklerinde mühim bir yer 

teşkil etmiştir. Yapılan bu çalışmayla Kahramanmaraş ve Malatya illerinde geçmişte oynanan değnek 

çekişmece oyunu kayıt altına alınarak, bu oyunun tanıtımının yapılması ve gelecek nesillere aktarılması 

amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve belge tarama teknikleri 

kullanılmıştır. Ayrıca verilerin analizinde, söylem analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, 

oyunla alakalı 15 kişiyle görüşülmüştür. İki oyuncu dizlerini bükerek ve ayak tabanlarını birbirine 

yaslayarak karşılıklı otururlar. Oyuncular, elleriyle oyun değneğinden karşılıklı tutar ve hakemin başla 

komutuyla rakip oyuncuyu kendi tarafına çekmeye çalışırlar. Oyunculardan herhangi biri rakibi kendi 

tarafına çekerse oyunu kazanır; veyahut da oyun esnasında değneği bırakan oyuncu, oyundan elenir. 

Günümüzde Anadolu’da Mas güreşi olarak oynan bu oyunun, 1940’lı yıllara kadar Kahramanmaraş ve 

Malatya bölgelerinde “değnek çekişmece oyunu” adı altında yoğun bir şekilde oynandığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sporlar, Değnek Çekişmece, Kahramanmaraş, Malatya 
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Kaybolmuş Kadı̇m Bı̇r Folklorı̇k Spor: Sı̇nsı̇n Güreşı̇ 

 

 

Doç.Dr. Mehmet Türkmen - Dr. Abdullah Doğan 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada; kadim Türk inancı olan, Gök-Tanrıcılık (Şamanizm)’tan kalma bir ritüelle yapılan 

“sinsin güreşi”nden bahsedilecektir. Sinsin: gerdekten önce ki gece damat evinin yakınlarında ateş 

yakılıp, davul-zurna eşliğinde özel bir ritimle ateş etrafında dans edilmesidir. Bektaşi semahıyla örtüşen 

bu danslar arasında ertesi gün güreşecek, iddialı pehlivanların soyunmadan ciddi bir şekilde 

tutuşmalarına da “Sinsin Güreşi” denilmektedir. Bu çalışmayla; sinsin güreşi kayıt altına alınıp, 

tanıtımının yapılarak gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. Araştırmada yüz yüze görüşme ve tarama 

yöntemi kullanıldı. Dönemi yaşamış 10 kişiyle görüşülerek, 10 alt başlık altında ele alındı. 1960'lı yıllara 

kadar Kahramanmaraş’ın tüm bölgesinde yoğun olarak yapılan, 1980’li yıllara değin sadece Afşin 

ilçesinin Binboğa köylerinde düzenlenen Sinsin güreşi; küreselleşmekten nasibini alarak son 40 yıldır 

hiç yapılmadığı anlaşıldı. Günümüzde sinsin güreşinin bir versiyonu; sadece Gök-Tanrı inancını 

benimseyen Sibirya Türk halklarının, Şaman ayinlerinde yakılan ateş etrafında dokuz iddialı güreşçinin 
güreş tutmalarıyla yaşayabilmekte olduğu görülebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Spor, Sinsin Güreşi, Şaman Ayini, Kahramanmaraş 
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The İntroduction Of Zurkhaneh Sports And Koshti Pahlavani (The National Sport Of Iran) 

 

 

Researcher Dr. Vali Alizadeh - Assoc.Prof.Dr Javad Shahlaee - Assoc.Prof.Dr Habib Honari 

 

ÖZ 
 

 A national sport is a sport or game that is considered to be an intrinsic part of the culture of a nation. 

The national sport is not necessarily (and not usually) the most popular sport in that country, but they 

are sports or pastimes that are important historically or culturally significant to the country.Varzesh-e 

bastani, also known as varzesh-e pahlvani, and Pahlevani and zoorkhanei ritual (the name UNESCO 

assigned to the martial art) is a traditional Iranian martial art. The traditional sport of Zurkhaneh is worth 

the sport. Zurkhaneh is a strong house, a ritual ambition, a spirit of generosity, chivalry, patriotic and a 

combination of sport, art and Literary. This traditional sport has played a major role in the strength and 

physical and mental development of the people in its millennial history. Zurkhaneh Sports is a cultural 

and spiritual heritage and a good source for the development of public sports.The purpose of this martial 

art is to train warriors to fight foreign invaders. Varzesh-e bastani is similar to Korean, Japanese, and 

Chinese martial arts. However, through the years, it gained the moral, ethical, philosophical, and 

mystical component of the Iranian Civilization. This martial art is a combination of calisthenics, strength 

training, and music. UNESCO recognized this as the world's longest-running forms of this kind of 

training. The place where Varzesh-e bastani is practiced is called the zurkhaneh. A photo of Imam Ali 

is always hung on the wall of every zurkhaneh. the Zourkhaneh (house of strength) is the traditional 

gymnasium where the sport of Varzesh-e Bastani or Pahlavani is practiced. The sport is sometimes 

known by this name. A Varzesh-e bastani session usually includes weight training and calisthenics, 

using wooden clubs, called the mil; metal shield, call the sand; and bow-shaped iron weight, called the 

kabbadeh or Kaman. Zurkhaneh sports have the main elements of health (muscle strength, muscular 

endurance, cardiac respiratory endurance, flexibility and body composition) and Factors of Physical 

Fitness are related to skill (speed, agility, ability, speed, balance, and coordination). Zurkhaneh Sports 

and Koshti Pahlavani Federation (IZSF) currently is working on regional, continental and global events, 

as well as training courses for expanding sport, health and culture in the world. The IZSF say welcomes 

all individuals, children, youth, adults and elderly people with any ability within the framework of the 
Olympic and Paralympic Movement. 

Anahtar Kelimeler: Iran, Koshti Pahlavani, National Sport, Zurkhaneh Sports 
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Türk Kuşak Güreşı̇, Aba Güreşı̇ ve Judo Sporundakı̇ Teknı̇klerı̇n Karşılaştırılması 

 

 

Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım 

 

ÖZ 
 

 Giriş Türk kuşak güreşi, adını güreşçilerin giydikleri kuşaktan alan bir güreş türüdür. Kuşak 

güreşindeki bütün teknikler, kuşaktan tutularak uygulanmaktadır. Adını güreşçilerin giydikleri abadan 

alan aba güreşinde ise teknikler abadan tutularak yapılır. Judo, rakibi sırt üstü getirmeyi veya yerde 

kontrol etmeyi amaçlayan bir spordur. Kuşak güreşi, aba güreşi ve judo sporunda birbirleri ile benzerlik 

gösteren teknikler vardır. Amaç Bu çalışmanın amacı, kuşak güreşi, aba güreşi ve judo sporundaki temel 

tekniklerin benzerlik ve farklılıklarını ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Metot Bu çalışmada 2010-2014 

yılları arasında, Ankara ve Eskişehir’de yapılan araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman 

incelemesi tekniği ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma Sonuç olarak kuşak güreşi ve 

aba güreşinde uygulanan 7 tekniğin, kuşak güreşi ve judoda uygulanan 12 tekniğin ve aba güreşi ve judo 

sporunda uygulanan 7 tekniğin paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan da bu sporların ortak 
kökenden geldiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Güreşi, Aba Güreşi, Judo. 

  



467 
 

Türk Kuşak Güreşı̇nde Yapılan Teknı̇kler 

 

 

Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım 

 

ÖZ 
 

 Giriş Türk Kuşak güreşi, adını güreşçilerin giydikleri kuşaktan alan bir güreş türüdür. Türk kuşak 

güreşindeki bütün teknikler rakibin dengesini bozarak yere yıkmak amacıyla, bu kuşaktan tutularak 

uygulanmaktadır. Amaç Bu çalışmanın amacı, Türk kuşak güreşinde yapılan temel teknikleri ayrıntılı 

bir şekilde incelemektir. Metot Bu çalışmada, 2010-2013 yılları arasında Ankara ve Eskişehir’de yapılan 

araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi tekniği ve görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma Türk kuşak güreşi kendi kurallarına ve tekniklerine sahip bir güreş 

türüdür. Bu çalışmada Türk kuşak güreşinde uygulanan; 15 temel tekniği, 12 bileşik atak tekniği, 4 

savunma tekniği ve 12 karşı atak tekniği tespit edilmiştir. Tekniklerin geleneksel isimleri tespit edilmiş, 
her birinin uygulanış süreçleri, aşamalı görsel anlatımlar kullanılarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kuşak Güreşi, Teknik, 
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Türk Okçuluğu ’nda Okçu Yüzüğü/zihgir/şast 

 

 

Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri 

Doğan 
 

ÖZ 
 

 Giriş ve Amaç İlk çağlarda avcılıkta kullanılan ok ve yay daha sonraları savaşlarda kendisini 

göstermiştir. Günlerce süren savaşlar düşünüldüğünde gün boyu yay germek belli bir kuvvet ve 

dayanıklılık gerektirmektedir. Bu kuvvet ve dayanıklılık talim yapılarak artırılmaya çalışılsa da okçu 

yüzüğü/zihgir/şast yardımıyla daha da etkili seviyelere getirilmiştir. Bu çalışmada, okçulukta 

mandallama tekniği ile atışta zihgirin yeri ve önemi anlatılacaktır. Yöntem Bu araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile veri toplama araçlarından literatür tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Bulgular Zihgirin Türk Okçuluğunda mandallama tekniğinde kullanılması, okun hızını 

arttırmıştır. Zihgirin bir yüzükten farklı olarak büyük bir emek ve zaman istediği, yapıldığı malzemelerin 

işlenmesinin de ayrı bir titizlik gerektirdiği görülmüştür. Sonuç ve Tartışma Zihgir yayın gerilimine ve 

okun uçuşuna sanılandan daha fazla etki yapmaktadır. Uygun bir zihgir olmadan başarılı bir okçu 
olunamayacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mandallama Tekniği, Şast, Türk Okçuluğu, Zihgir. 
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Türk Okçuluğu’ Nda Yay Kirişi / Çile 

 

 

Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri 

Doğan 
 

ÖZ 
 

 Giriş ve Amaç Okçuluk, yay ve ok başta olmak üzere kiriş/çile, zihgir, tirkeş, kubur, sadak, bilek 

siperliği gibi birçok yardımcı teçhizatla yapılmaktadır. Yay, ok ve kiriş birbirinden ayrılmaz bir 

bütündür. Kiriş/çile ise basitçe yayın ipi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, okçulukta 

kirişin/çilenin yeri ve önemi anlatılacaktır. Yöntem Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi ile veri toplama araçlarından literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bulgular 

Okçulukta kiriş/çile en az ok ve yay kadar önemlidir. Okçulukta kiriş/çile uygun olmazsa yay ve okun 

işlevini yitirdiği, kirişin/çilenin çok zor şartlar altında îmal edildiği ve yapıldığı malzemelerin de -deri, 

ipek, ibrişim, kıl vb.- işlenmesinin zorlukları vurgulanmıştır. Sonuç ve Tartışma Kiriş örmenin ayrı bir 

ustalık gerektirdiği ve herkesin kiriş öremediği anlaşılmıştır. Her kirişin her yaya uygun olmadığı; yay, 
kiriş ve ok arasında bir uyumun zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çile, Kiriş, Okçuluk, Türk Okçuluğu. 
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Kış Sporlarında Geleneksel Olarak Gözlerı̇ Kardan (Ultravı̇yole Işınlarından) Koruma 

Yöntemlerı̇ 
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ÖZ 
 

 Karlı ortamlarda güneşten gelen ultraviyole ışınlarının yansıyarak gözün kornea tabakasında 

oluşturduğu tahribat neticesinde gözde oluşan rahatsızlığa, tıp dilinde “fotokeratit”, halk dilinde ise “kar 

körlüğü” denilmektedir. Bu çalışmada, geçmişte Türkiye’de geleneksel kış sporlarında (kızak, atlı kızak, 

avcılık vb.) gözleri ultraviyole ışınlarından korunma yöntemlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel yaklaşımlardan doküman toplama ve inceleme yöntemi kullanılarak veriler elde 

edilmiştir. Ayrıca çalışmada çevrimiçi veri tabanları, kitap, dergi vb. veri toplama araçları kullanılarak 

alan yazın taraması yapılmıştır. Kar gözlüklerinin yoğun olarak kullanılmadığı dönemlerde, gözleri 

ultraviyole ışınlarından korumak için gözlerin önüne kurum, tava karası, kömür tozu, çamur ve boya, 

sürülmesi; ağaç dalının daire şeklinde bükülüp, üzerine siyah bir bez geçirilerek bir gözlük yapılması; 

gözlerin önüne gelecek şekilde ince bir siyah bez bağlanması, ceviz kabuğu delinerek gözlük yapılması, 

at kuyruğu kıllarından gözlük yapılması gibi yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında geçmişte 

insanların yakın çevresindeki materyalleri kullanarak gözlerini kardan (ultraviyole ışınlarından) 

korunma yöntemleri geliştirdikleri ve bu yöntemlerin bir kısmının günümüz sporlarında da kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 
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  Our paper is divided into two Chapter, the first one will be a presentation of the model that we 

developed from the literature, and then, we contextualize that model to adapt it to Moroccan case. We 

start firstly with presentation and definition of the concept of organizational performance in NPSOs. 

Secondly, we provide a presentation of relevant studies measuring organizational performance in 

NPSOs with an indication of their benefit and weaknesses. After; on the basis of the results obtained 

from the literature, we present the most interesting model of evaluating organizational performance in 

sport organizations which will be inspired from all studied made before with taking into account their 

limitations, specially, we relied on model of koski ; Bayle and Madella, and the unified model made by 

Winand. We combined Five dimensions, each one of them had many determinants (ability to obtain 

resources (input) “Financial resources and Human resources determinant”, organizational dimension 

(throughput) “financial resource management, sport management and internal atmosphere”, Realization 

of objectives “financial and sport performance” (output), perception of stakeholders “internal and 

external” and the last one is the environment “services to society”. In the second section, we take that 

model and try to contextualize it to get adapted to our case, the objective is to adjust the model and 
combine it with what is actually practiced on the ground by using a qualitative Study. 
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Bakmak Ya da Görmek.. İ̇şte Bütün Mesele Bu: Tahı̇ncı̇oğlu Basketbol Lı̇gı̇ Müsabakalarında 

Marka Hatırlanırlığının İ̇ncelenmesı̇ 
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 Marka farkındalığının iki bileşeninden biri olan marka hatırlanırlığı tüketicinin markayı zihninde 

canlandırabilmesi ve satın alma sürecinde markayı hatırlayabilmesidir (Öztuğ, 1997: 20). Marka 

hatırlanırlığını değerlendirmek için yoğun olarak kullanılan yöntemlerin başında yardımlı ve yardımsız 

hatırlama teknikleri gelmektedir (Babin ve Carder 1996; d'Astous ve Chartier 2000; Law ve Braun 2000; 

Nelson, 2002). Bu çalışma Tahincioğlu Basketbol Ligi televizyon yayınlarında marka hatırlanırlığını 

belirlemek için tasarlanmıştır. Bu amaçla; Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde örgün 

öğretimlerini sürdüren 55 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örneklem grubuna 19-23 

Şubat 2018 tarihleri arasında Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin 15. haftasında oynanan 8 müsabakanın 

toplam 27 dakikalık özetleri izletilmiştir. Devamında yardımlı-yardımsız hatırlamaya ve demografik 

özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu örneklem grubuna dağıtılmıştır. Elde 

edilen bulgular katılımcıların çoğunlukla ilk tercih olarak futbol (%76.4), ikinci tercih olarak basketbol 

(%56.4) ve üçüncü tercih olarak voleybol (%43.6) müsabakalarını medya vasıtasıyla izlediklerini 

göstermektedir. Ayrıca katılımcıların toplamda 86 farklı markanın yer aldığı videodan en fazla 13 

markayı doğru olarak yardımsız, yardımlı olarak da en az 1, en fazla 33 markayı doğru hatırladıkları 

tespit edilmiştir. 18 markanın ise hiçbir katılımcı tarafından hem yardımsız hem de yardımlı olarak 

hatırlanamadığı belirlenmiştir. Yardımsız en çok hatırlanabilen 5 marka Banvit, Bilyoner, Pınar, Adidas 

ve Tahincioğlu, yardımlı en çok hatırlanabilen 5 marka ise Banvit, Doğuş, Tahincioğlu, Sompo Japan 

ve Bilyoner markaları şeklinde sıralanmıştır. Sonuç olarak en çok hatırlanabilen markaların ekranda 

birden farklı yerde ve formatta göründükleri şeklinde ortak özellikleri olduğu ifade edilebilir. Ayrıca 

markaların hatırlanırlığının müsabaka süresince ekranda yer alma formatı, sayısı ve süresi ile doğru 
orantılı olmadığı da tespit edilmiştir. 
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Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği) 
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 İş görenin yaptığı veya yapacağı işten beklentilerini karşılama düzeyi, işinden ne ölçüde doyum 

sağladığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Çorum ilinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi 

Öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Çorum 

ilinde görev yapan tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş 70 beden eğitimi öğretmeni ve 70 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler ikinci 

bölümde ise likert tipindeki 20 sorudan oluşan Baycan (1985) tarafından Türkçe’ ye uyarlanarak 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan ‘‘Minnesota İş Doyumu Ölçeği’’ (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire) yer almaktadır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 21.0 V istatistik paket program 

kullanılmış olup, sonuçlar P<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Değerlerin normal dağılım 

gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, korelasyon, Anova ve T-

testi analizleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; öğretmelerin cinsiyet, çalışma 

şekli, meslekteki yılı ve medeni hali ile iş doyum düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken 

(p>0.05), branş ve hanedeki yaşayan sayısı ile iş doyum düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (P<0.05). İş doyumu ile branş ile negatif, hanedeki birey sayısı ve Çorum da çalışma yılı ile 

pozitif yönde ilişki tespit edilirken, çalışma şekli ve meslekteki yılı ile ilişki tespit edilmemiştir. 
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E-Spor Yönetı̇mı̇ ve Organı̇zasyonları 
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ÖZ 
 

 Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de hızlı teknolojik değişimlerin yaşanmasıdır. 

Yaşanan bu hızlı değişimler doğal olarak toplumun yapısında ve yaşam koşullarında değişiklikler 

yaratmaktadır. Yaşanan değişimlerden birisi de yirminci yüzyılda insanların hayatına giren video 

oyunlar olmuştur. Bu video oyunlar zamanlar gelişerek insanların ilgisini daha fazla çekmiş ve bunun 

sonucunda büyük kitlelerin bir meslek ya da uğraş haline gelen eSpor kavramanı ortaya çıkarmıştır. 

Espor veya elektronik spor kelime anlamı olarak, video oyunlarının profesyonel olarak oynanırken 

izleyicileri tarafından canlı veya internet üzerinden izlenebilen etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Spor 

yönetimi ve organizasyonları açısından değerlendirildiğinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 

spor olarak değerlendirilmesi ile birlikte, Uluslararası Espor Federasyonu’nun kurulması ve ülkelerin 

federasyon ve kulüpler kurarak üye olmasının ardından yapılan organizasyonlar ile yönetimsel anlamda 

şekillendiği görülmektedir. Geleneksel spor anlayışından ayrılan eSpor, yeni teknolojiler ile birlikte 

yönetim ve organizasyonlar açısından farklılık gösteren alanları ve kendine özel hakem, yönetici, sporcu 

ve takipçilerden oluşmaktadır. Bu araştırma, eSpor yönetimi ve organizasyonları betimsel yöntem ile 

değerlendirilmiştir. Espor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili kavramsal tartışmalara katkıda bulunarak, 

eSpor kavramının spor yönetimi içerisindeki rolünü incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada eSpor’ un spor 
yönetimi içerisindeki yerini belirleyerek sonradan yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 
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  Spor genel olarak, belirlenmiş bir dizi kurallara göre, bireysel veya takım halinde yapılan yarışmalar 

veya haz amacı güden sosyal etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Sporda her sezon takımlar önceki 

sezon performanslarının üzerine çıkmak veya altına düşmemek için mücadele etmektedirler ve bunu 

hedeflemektedirler. Futbol piyasasının büyüklüğü 2011 yılında Avrupa’da 22 milyar dolar, Türkiye’de 

ise 820 milyon dolar olarak ifade edilmektedir. Takımların şirketler ya da zengin işadamları tarafından 

ele geçirildiği ve başka türlü bir biçimin de imkansızlaştığı günümüzde futbolun ‘masumiyet’ çağının 

bittiğine işaret eder. Bu nedenle kazanılan her puanın manevi olduğu kadar maddi olarak da büyük bir 

değere sahip olduğu Avrupa futbolu üzerinde araştırmacılar çok sayıda çalışma yapmış ve yapmaya 

devam etmektedir. Büyük bütçelerle oynanan ve başlı başına bir sektör haline gelen futbolda yönetimler 

tarafından atılacak her adımın bilimsel dayanağı olmalıdır ve literatür incelendiğinde ise futbolda 

performansı puan dışında değerlendiren çalışmaların olmadığı görülmektedir. Genelde futbolda büyük 

organizasyonlardan sonra, başarılı takımların oyun sistemleri, oyun tarzları ve oyuncuların hareketleri 

araştırmacılar tarafından mutlaka incelenir Futbolda müsabaka analizi ve gözlemin amacı, müsabaka ve 

antrenman sırasındaki bilgilerin objektif olarak kaydedilmesi ve performans parametrelerinin şeklini 

belirlemek için doğru istatistiksel ve sayısal sonuçlar elde edilmesidir. Benzer şekilde teknik adamların 

performansları da profesyonel yöneticiler tarafından takip edilmektedir ve sonrasında başarısız görülen 

durumlarda değişikliklere gidilmesi kararlaştırılmaktadır. Bu noktada ise teknik direktörü sezonun belli 

bir bölümünde topladığı puan üzerinden değerlendirmenin ne kadar etik olduğu sorusu akıllara 

gelmektedir. O haftaya kadar kimlerle oynadığı bilgisinin atlanılarak toplanılan puan üzerinden 

hesaplamanın yapılması hataya götürebilmektedir. Bu çalışmada takımların performansını puan dışında 
daha iyi ortaya koyabilen bir formül geliştirilmiştir. 
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 Spor bahsi, ulusal-uluslararası spor olaylarının nihai sonuç ya da bileşenleri üzerine kurulu ve bahis 

pazarında yer alan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Spor bahsi oynama davranışları, genellikle 

serbest zaman değerlendirme, eğlence-heyecan, sosyalleşme ve para kazanma isteği gibi 

motivasyonlardan etkilenmektedir. Davranışsal finans teorisi ise sosyoloji ve psikoloji gibi davranış 

bilimleri yardımı ile rasyonel davranışa yönelik gözlemlerin keşfedilmesi ve açıklanması ile ilgilidir. 

Davranışsal finans alanında yapılan araştırmalar, bireyleri yatırım kararları esnasında rasyonel 

davranmaktan alıkoyan bilişsel ve duygusal eğilimlerin etrafında şekillenmektedir. Bu kapsamda spor 

bahsinin bir çeşit yatırım ya da finansal bir kaynak arayışı amacıyla gerçekleştirilen faaliyet olabileceği 

varsayımından yola çıkılarak, bireylerin spor bahsi oynama davranışlarının davranışsal finans teorisi 

içerisinde incelenmesi spor bahsine yönelik çalışmalara (karar verme, bağımlılık vb.) temel oluşturması 

açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı; bireylerin spor bahsi oynamada 

uyguladıkları karar verme stratejilerinin davranışsal finans teorileri kapsamında incelenmesidir. Buna 

göre katılımcılara yarı yapılandırılmış form tekniği kullanılarak spor bahislerine yönelik oluşturulmuş 

senaryolar sunulmuş ve bu senaryo karşısında tercih edecekleri davranış biçimlerini ifade etmeleri 

istenmiştir. Araştırma sonucunda spor bahsi oynama davranışının içerisinde barındırdığı risk alma, karar 

verme, finansal kaynak arayışı/yatırım gibi faktörler nedeniyle davranışsal finans teorisi ile 
ilişkilendirilebileceği belirlenmiştir. 
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 Psychoanalysis of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics and Corruption of WADA by the 

FAMILY (wasp)! Ergun Yurdadon, PhD Governing/authority is possible only through exercising 

righteousness, (equality, justice, and fairness). (yurdadon) Unlike human beings nations and cultures 

performs as “one unit” and “mass psyche” with all sorts of mass instincts as well as vague feelings of 

community and solidarity which springs into action whenever a state or nation especially a dominant 

one like USA, performs as part of mass, like WASP (White Anglo Saxon Protestant) family. If one owns 

and/or exercises control over the means of production one might be considered part of the HEGEMONY 

and ELITE depending on the breadth of categorical restrictions. However if one has an indirect 

relationship which is secondary to one’s indirect relationship, one cannot be classified as member of the 

Elite or Hegemony. In sports too since Third and Second world nations are not in direct control of 

WADA, IOC, and International Sports Federations and their governing bodies and the manufacturing 

of PEDs they CAN’T be stratified or categorized and empowered under the traditionally elite or first 

world nations. None-hegemonic societies (mainly Third World Nations) belong to the class of their own 

which they are not and cannot be part of distribution of WEALTH and the POLICY MAKING as a 

none-hegemonic club they will be provided only with, and with the OLD AND EXPIRED and much 

DETECTABLE OR CONTROLLABLE TECHNOLOGY of PEDs or Sports technology. This is a clear 

evidence of “PSYCHOLOGICAL HEGEMONY that is designed and implemented on Third World by 
WEST. 
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 Teknoloji ve bilginin hızla değişimi günümüzde bilimsel yeterliliklere sahip bireylerin 

yetiştirilmesine olanak sunmaktadır. Lisansüstü eğitim, özellikle ülke problemlerine ilişkin araştırma 

yapmada ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmede büyük önem arz etmektedir. Bu 

araştırmanın amacı, spor bilimleri alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kariyer gelişimlerine 

yönelik kurum içerisindeki destek kültürünü ortaya koymaktadır. Nitel araştırma yönteminin 

kullanıldığı bu çalışmada, veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formuyla elde edilmiş 

ve görüşme formunda 6 yarı yapılandırılmış soruya yer verilmiştir. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde bilgisayar destekli nitel veri analizi kullanılmıştır. Kurum içerisinde lisansüstü eğitim 

alan öğrencilerin öğretim üyelerinden kariyer gelişimlerine yönelik gerekli desteği vermeleri ve etkili 

iletişim sağlamaları gibi beklentilerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu öğrencilerin kurum içerisinde 

kişisel gelişim ve mesleki alan bilgilerinin artırılmasına yönelik dokümanların sağlanması, 

ulusal/uluslararası kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmaları noktasında arzularının olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kariyer gelişimlerini artırmaya yönelik 

kurum içerisinde fırsatlar sunulmalı ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarda bulunmalarına olanak 

sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Lisansüstü Eğitim, Kariyer Gelişimi, Destek Kültürü 

  



479 
 

Spor Endüstrisinde Marka Değeri ve Marka Yönetimi 

 

 

Öğr.Gör. Sema Tuğçe Dikici 

 

ÖZ 
 

 Günümüzde futbol, yılda 200 milyar $’lık geliri ile küresel bir pazara dönüşen spor endüstrisinin en 

büyük aktörlerinden biridir. Kulüplerin sportif performanslarını parasal performansa dönüştürdülleri 

oranda rekabet güçlerimi artırdığı futbol pazarında, sürdürülebilir başarı döngüsünün bir başka 

göstergesi de ‘marka’ olabilmektir. Bugün dünyanın en popüler ligleri, uluslararası spor 

organizasyonları, dünyaca ünlü sporcular, milyonlarca taraftarı olan spor kulüpleri aynı zamanda global 

birer markadırlar. Ve bu markaların dünyanın heryerinde iletişim kurdukları sadık müşterileri 

(taraftarları) bulunmaktadır. Bir spor kulübünde geçmişten bugüne uzanan başarılar, soyut değerler, 

tarihsel referanslar, taraftarlarla kurulan aidiyet bağı, güvenilirlik ve saygınlık uzun bir zaman dilimine 

yayılan markalaşma serüveninin anahtarlarıdır. Manchester United’ın finansal başarısı, küresel futbol 

endüstrisinin geldiği noktayı, marka değerinin önemini özetlemek adına isabetli bir örnektir. United, 

Uzak Doğu pazarına da ilk açılan kulüptür. İngiltere dışındaki taraftarlarına stadyum atmosferini 

yaşattığı restoran zincirleri ile fark yaratmıştır. United Cafe, Jakarta’dan Mumbai’ye; Delhi’den Seul’a 

kadar farklı coğrafyalarda hizmet vermektedir. United’ın 1.5 milyar Euro’yu geçen marka değeri ile 

dünyanın en büyük futbol markası olduğunun bir diğer ispatı, kulübün ticari gelirleridir. 185 milyon 

Euro’ya ulaşan sponsorluk gelirlerini, lisanslı ürün satışları takip etmektedir. Geçtiğimiz yıl 3 milyona 

yakın forma satan United, bu satışlardan da ciddi bir gelir elde etmiştir. Dünya genelinde toplam 750 

milyon taraftarı olduğu tahmin edilen, sadece televizyondaki maç yayınlarıyla dahi bir sezonda 2 milyar 

kişiye ulaşabilen kırmızı şeytanlar, teknolojinin sunduğu fırsatlar sayesinde dünyanın farklı 

bölgelerindeki sporseverlere aynı anda ve kolayca ulaşabilmektedir. M.United örneği ile başlayan bu 

süreçte spor kulüpleri ve spor dünyasının yıldız isimleri gelişen ve değişen spor kültürüne, teknolojiye 

ayak uydurmak ve markalaşma yolunda istikrarlı olmak için artık hem yerel hem de uluslararası bazda 

profesyonel ekiplerle çalışmaktadır. Sosyal medya danışmanlığı, marka danışmanlığı, iletişim 

mentörlüğü vb. meslekler de spor endüstrimize bu sayede dahil olan mesleklerdir. Spor endüstrisinde 
pasta büyüdükçe fırsatlar ve yeni iş alanları da büyüyemeye devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Endüstrisi, Futbol Ekonomisi, Markalaşma, Spor İ̇letişimi, Premier Lig, 
Manchester United 
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Spor Endüstrisinin Gelişimine İ̇lişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay 

 

ÖZ 
 

 GİRİŞ Spor, insanlık tarihi kadar uzun ve eski bir geçmişe sahiptir. Özellikle boş zamanların nitelikli 

bir şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet eden spor etkinlikleri, yakın tarihte meydana gelen 

ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal olayların etkisi ile format değiştirmiş, milyar dolarlık bir hacme 

ulaşan endüstriyel bir alana dönüşmüştür. Ancak dev bir iş koluna dönüşen spor endüstrisi salt ekonomik 

temeller üzerinde yükselmemiştir. Bu sürecin kilometre taşlarını, siyaset, din, toplumsal yapılar ve 

kültürel değerler de oluşturmuştur diyebiliriz. Dolayısı ile bu dev endüstrinin sosyolojik temelleri 

bugünün spor ekonomisi hacmine önemli ölçüde katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda spor ekonomisinin 

değerlendirilmesi yapılırken sadece ekonomik gelişiminin irdelenmesi yanlış olmamakla birlikte eksik 

kalacaktır. Geniş bir perspektiften değerlendirilmesi, gelişim sürecinde siyaset, din, kültür ve toplumsal 

yapı gibi unsurlarında dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Spor endüstrisinin mali gelişiminin 

sosyolojik açıdan incelenmesi, salt iktisadi göstergelerle açıklanmaya çalışılması, sporun canlı ve sosyal 

bir organizma olduğu gerçeğini görmezden gelmemize neden olabilir. Bu bağlamda spor endüstrisinin 

küresel ölçekte bir iş kolu haline gelirken geçirdiği evrim ve dönüşümü geniş bir yelpazeden 

değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. AMAÇ Bu araştırmanın amacı, spor endüstrisinin gelişimini 

sosyolojik açıdan değerlendirmek ve bu süreci, siyasi, dini, kültürel ve toplumsal açıdan ortaya 

koymaktır. YÖNTEM Bu çalışma nitel desende doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

bağlamda mevcut yerli ve yabancı literatür detaylı bir şekilde incelenmiştir. SONUÇ VE 

DEĞERLENDİRME Günümüzde spor endüstrisi küresel ölçekte ortaya çıkardığı mali değer itibari ile 

önemli bir sektör haline gelmiştir. Toplumların ekonomik ve sosyal refah düzeylerinin artması ile 

birlikte alım gücünde meydana gelen artış ekonomik hareketlenmelerin ivme kazanmasına vesile 

olmuştur. Ancak bu endüstriyelleşme sürecinin başında siyasi, dini, kültürel ve toplumsal etkilerin 

varlığını yadsımak yanlış olacaktır. İnsanlık tarihindeki dönüm noktaları her toplumsal kurumda olduğu 

gibi sporu da doğrudan etkilemiştir. Sporun ekonomik bir kimliğe sahip olmasında bu dönüm noktaları 

son derece belirleyici olmuştur. Netice itibari ile spor endüstrisinin bugünkü hacme ulaşmasında küresel 

ekonomik ve sosyal refahın artışı elbette belirleyicidir. Fakat bu noktaya ulaşırken insanoğlunun 

geçirdiği siyasi ve tarihi sürecin dikkate alınması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Spor 

endüstrisinin de bu tarihi ve siyasi sürecin sonunda günümüzün en önemli ekonomi alanlarından biri 
haline geldiği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Ekonomi, Endüstriyelleşme, Spor Ekonomisi. 
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Spor İ̇şletmelerı̇nde Çalışanların Tükenmı̇şlı̇k Düzeylerı̇ 

 

 

Simay Karahan - Arş.Gör. Sevim Güllü - Gamze Ülker - Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Bora 

Çavuşoğlu 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı spor işletmelerinde çalışanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda İstanbul’ da Anadolu Yakası’ nda faaliyet gösteren özel bir spor işletmesinin 150 

çalışanı çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Öncelikle 

literatür taraması yapılmış ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra katılımcılara demografik 

bilgiler sorulmuştur. Ayrıca, daha önce geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik analizi yapılan Maslach’ın 

Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. (Sevim, 2011) Bu araştırma için güvenirlik analizi ayrıca yapılmıştır. 

Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; 

verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi 

uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun 

anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis 

testleri uygulanmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma 

şekli değişkeninin tükenmişlik ve alt boyutlarında anlamlı fark yaratmadığı görülmüştür (P>0.05). 

Kıdem değişkenine göre tükenmişlik ile alt boyutlarına katılım oranları incelendiğinde duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi alt boyutları ile tükenmişlik ölçeğinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). 8-10 yıl çalışmak ile 4-7 yıl çalışmak 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca 8-10 yıl çalışmak ile 1-3 yıl çalışmak arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (P<0,05). Ancak, 1-3 yıl çalışmak ile 4-7 yıl çalışmak arasında anlamlı farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). Öğrenim değişkenine göre tükenmişlik ile alt boyutlarına katılım oranları 

incelendiğinde yalnızca duygusal tükenme ve kişisel başarıda düşme alt boyutunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). Lise ve yüksek lisans mezunları diğerlerine göre yüksek 

düzeyde görüş bildirmişlerdir. Kurumdaki görev pozisyonu değişkenine göre tükenmişlik ile alt 

boyutlarına katılım oranları incelendiğinde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). Bu farklılık genel hizmetler lehine 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor İşletmeleri, Tükenmişlik, Örgütsel Davranış 
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Spor Tesı̇slerı̇n Geleceğı̇ Sürdürülebı̇lı̇r Yeşı̇l Bı̇nalar Olabı̇lı̇r Mı̇ " 

 

 

Araştırmacı Gülsüm Topal - Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Arş.Gör. Sevda Gökçe - Fırat 

Eser 
 

ÖZ 
 

 Endüstrileşme süreciyle beraber, spor alanı içerisindeki tüm kavramların bir dönüşüm geçirdiği ifade 

edilmektedir. Spor kulüpleri, spor örgütleri gibi spor tesisleri de çağımızda yeniden tanımlanmaya 

ihtiyaç duymaktadır. Acımasız pazar koşulları ve profesyonel sporun rekabetçi ortamı, spor örgütlerini 

hayatta kalmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmak 

21. Yüzyılın büyük bütçeli spor tesislerinin öncelikleri haline geldiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu 

çalışmada, yeşil bina konsepti içerisinde, çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir spor 

tesisleri hakkında alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu tarama sonucunda, Dünya’da ve 

ülkemizde yeni nesil spor tesislerinde uygulamaya geçen çevreye duyarlı yeşil bina örnekleri 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulguların spor alan yazını içerisinde önemli 

katkılar sağlayacağı ve yeni spor tesisi projeleri konusunda uygulayıcılara ve akademisyenlere 
kılavuzluk edebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Endüstrisi, Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, Leed 
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Spor Toto Süper Lı̇gı̇ Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Dı̇sı̇plı̇n Kurulu 

Kararlarının İ̇çerı̇k Analı̇zı̇ 

 

 

Doç.Dr. Erkan Faruk Şı̇ri̇n - Arş.Gör. Ali Sevi̇lmı̇ş 
 

ÖZ 
 

 Profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka 

görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara 

bağlayan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak amacıyla disiplin 

ihlali oluşturan fiilleri ve bunların cezalarını düzenleyen futbol disiplin talimatı ile her futbol döneminde 

bir çok karar almaktadır. Bu çalışmada, Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda disiplin kuruluna 

sevk edilen disiplin suçu teşkil eden eylemlerin ve bu eylemler için verilen cezaların incelenmesi 

amaçlanmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarının incelenmesinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kararlar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulu ilgili karar belgeleri üzerinden yapılmıştır. Verilerin analizinde Maxqda nitel veri analiz 

programı kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemiyle futbol faaliyetlerinde ceza alanlar (Kulüp, yönetici, 

taraftar, sporcu ve diğer görevliler), disiplin ihlalleri ve bu sınıflara giren disiplin cezaları analiz 

edilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, 2016-2017 Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda 

en çok "taraftar" ve "kulübün" ceza aldığı; en fazla "çirkin ve kötü tezahürat", ‘saha olayları" ve 

"talimatlara aykırı hareket"lerde dolayı disiplin ihlali yapıldığı ve çoğunluğu "para cezası" olmak üzere 

"müsabakaya girişin engellenmesi" ve "ihtar" disiplin cezalarının uygulandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Disiplin, Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 
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Sporda Hı̇zmet Kalı̇tesı̇ İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Yapılan Tezlerı̇n İ̇çerı̇k Analı̇zı̇ (2005-2017) 

 

 

Arş.Gör. Ali Sevı̇lmi̇ş - Öğr.Gör. Ali Erdoğan - Doç.Dr. Erkan Faruk Şı̇rı̇n 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada, 2005-2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanına kayıtlı olan ve erişime açık olduğu tespit edilen spor bilimleri alanındaki hizmet kalitesi 

konusuyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan 17 adet yüksek lisans ve 7 adet doktora tezi, “yapıldığı üniversiteye, yayınlanma 

yılına, anahtar kelimelerde kullanılan kavram ve kelimelere, araştırma yapılan sektöre, sayfa sayısına, 

araştırma türüne, araştırma modeline, örneklem sayısına, veri toplama araçlarının türüne, veri analiz 

yöntemine, kaynaklarının türüne ve güncelliğine” göre incelenmiştir. Bu amaçla Maxqda nitel veri 

analiz programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, en fazla tezin Gazi Üniversitesinde yapıldığı, 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde daha çok nicel araştırma türünün tercih edildiği belirlenmiştir. 

Tezlerin isimleri ve anahtar kelimelerinde hizmet kalitesinin sık kullanıldığı, daha çok özel sektör spor 

işletmeleri müşterilerinin görüşleri alınarak yapılan betimsel çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin çoğunda tarama deseninin tercih edildiği, tezlerde çoğunlukla anket 

ya da likert tipi ölçeklerin kullanıldığı, genellenen alt boyutlarda fiziksel çevre kalitesinin ağırlıkta oldu 

ğu, An Instrument for Evaluating Service Quality of Health/Fitness Clubs (SQAS) ölçeğinin en fazla 

kullanıldığı, t-testi ve varyans analizi istatistiklerinin çoğunlukla kullanıldığı, 501 ve üzeri örneklemler 
üzerinde çalışıldığı, güncel ve yabancı kaynakların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sporda Hizmet Kalitesi, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler, Araştırma Eğilimleri 
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 Neosermaye kuramları olarak bilinen kuramların en son ve en önemlisi olarak ifade edilen “Sosyal 

Sermaye” kavramı ; insanlar arasındaki aktif ilişkiler ile insan ağlarını ve gruplarını birbirine bağlayan, 

genel anlamda ilişkilerde yerleşik bulunan sosyal kaynakları ifade etmektedir. Belirleyicileri genellikle 

sosyal ağlar, güven, normlar olmak üzere üç başlık altında incelenen sosyal sermaye kavramının gelişimi 

ve kuramsal kökenini oluşturmada Bourdieu, Coleman ve Putnam’ın çalışmalarının öncü olduğu 

konusunda ortak bir görüş oluşmuştur. Sporda sosyal sermaye, spor aracılığı ile gelişmekte olan 

toplumsal değerlere yönelik değişimin nasıl kullanılacağına ve harekete geçirileceğine vurgu 

yapmaktadır. Buna göre; sosyal sermaye, spor politikaları içerisinde toplulukların spora katılımı için 

yeni stratejiler geliştirmek, spor alanında başarı ve performansı arttırmak, her yaştan insana kendilerini 

geliştirme fırsatı sunmak, okul çağındaki çocuklar ile farklı yerel spor toplulukları bir araya getirmek 

gibi toplumları kalkındırma temelli amaçlar barındırmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı; 

sporda stratejik bir yönetim aracı olarak sosyal sermaye kavramını incelemek, Bourdieu, Coleman ve 

Putnam’ın görüşleri çerçevesinde doküman analizi yöntemi ile spor politikaları içerisine sosyal sermaye 

kavramını entegre eden ülkeler ile Türkiye örneğini karşılaştırmaktır. Elde edilen araştırma bulguları 

sonucunda sosyal sermaye kavramını spor yönetim stratejileri içerisine entegre eden ülkelerin olumlu 

çıktılar elde ettiği görülmüştür. Türk spor yönetimi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların ise sosyal 

sermaye kavramına yönelik yönetim stratejisi ya da girişimi olmamasına bağlı olarak kavramın somut 
bir değerlendirilmesi yapılamadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sosyal Sermaye, Sporda Sosyal Sermaye, Spor Yönetimi ve Sosyal 
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Sportı̇f Faalı̇yetlerdekı̇ Başarısızlığın Örgütsel Nedenlerı̇ Üzerı̇ne Sosyolojı̇k Bı̇r İ̇nceleme 
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 Spor, klasik anlayışta sadece bireyin belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve 

eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanır. Modern anlayışta ise önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel 

veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışmalar ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe 

ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite olarak tanımlanmıştır. Böylece günümüz sporu, toplumun yakın 

ilgisini çekmiş sosyal ilişkilerin kurulduğu bir duruma gelmiştir. Ekonomik ve stratejik yönleri de bu 

duruma paralel olarak oluşmaya başlamıştır. Bu çalışmada; ülkemizde sportif başarıların sürekliliğini 

sağlayabilmek amacıyla, neler yapılabilir, nasıl bir politika güdülmelidir, okullarımızdaki spor içerikli 

dersler yeterli sayıda mı ve ders öğretmenlerinin tutumları ne düzeydedir… vb. sorulara cevap 

bulunmaya çalışılmıştır. Araştırmada, sporun topluma etkileri ve sporu yönetenlerin başarıyı daha üst 

seviyeye çıkarabilmesi konusu incelenmiştir. Bu çerçevede Kastamonu da ki spor il müdürlüğünde 

çalışan antrenörler, Kastamonu Üniversitesi BESYO öğrencileri ve Kastamonu da görev yapan Beden 

Eğitimi Öğretmenleriyle ve anketler, doküman incelemeleri, mülakat ve gözlem yöntemiyle elde edilmiş 
bilgiler analize tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Örgüt, Spor Yönetimi, Başarı 
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 Geleneksel müşteri sadakatinin işletmelerin sürekliliği üzerine etkisi gibi taraftar sadakati de spor 

kulüplerinin sürdürülebilirliğinde hayati öneme sahiptir. Bu araştırma futbol taraftarlarının takım 

kimlikleri, güveni ve sadakati yapıları arasındaki ilişkileri keşfetmek için tasarlanmıştır. Kolayda 

örnekleme yöntemi ile 371 Türkiye Futbol Süper Ligi takım taraftarına ulaşılmıştır. Taraftarlardan elde 

edilen veriler yapısal eşitlik modellemesinin metodolojik ilkelerine uygun olarak iki aşamalı (ölçüm, 

yapısal) yaklaşımla test edilmiştir. Ölçüm modeli kapsamında uygulanan doğrulayıcı faktör analizi ile 

modelin geçerliliği sağlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde takım güvenin takım kimliği üzerinde 

takım kimliğinin takım sadakati üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları 

güncel literatür ile benzeşmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, spor pazarlamacılarının orta ve uzun 

dönemde sadık taraftar kitlesi yaratabilmek için taraftarların takım kimlikleri ve takım güvenleri ile ilgili 
yapılara yönelmeleri daha başarılı sonuçlar elde elde etmelerine olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Takım Güveni, Takım Kimliği, Takım Sadakati 
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Türk Spor Eğı̇tı̇mı̇nde Yönetsel Sorunlara İ̇lı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı Türkiye’de spor eğitimine ilişkin sorunları ortaya koymak ve bu sorunların 

çözümüne ilişkin öneriler geliştirmektedir. Bu bağlamda çalışma nitel desende doküman analizi yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile mevcut yerli literatürün detaylı analizi yapılmıştır. Nitelikli 

ve gelişmiş bir toplumun inşası nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ile başlar. Bireylerin nitel ve nicel 

açıdan gelişimini destekleyen eğitsel araçların başında spor eğitiminin geldiği söylenebilir. Zira spor 

salt fiziksel gelişimi değil bununla birlikte bireylerin bilişsel, ruhsal ve sosyal yönden de gelişimlerini 

destekleyen bir araçtır. Ayrıca genel eğitimin tamamlayıcı bir parçası, değerler eğitiminin asli bir 

unsurudur diyebiliriz. Dolayısı ile çocuk ve gençlerin yaşamlarını şekillendirecek eğitim hayatlarının 

elverişli doneler ile desteklenmesi son derece önemlidir. Spor, çocukların gelişimleri için ders ortamının 

dışında fırsatlar sağlarken, kendilerini geçekleştirme ve bağımsız bireyler olabilmeleri içinde imkanlar 

oluşturur. Böylesine önemli bir misyona sahip olduğu düşünülen spor eğitimi yönetsel açıdan 

ehemmiyetle ele alınmalı, doğru bir yönetim kültürü ile genel eğitime adaptasyonu sağlanmalıdır. Ancak 

Türkiye’de spor eğitimine ilişkin yönetsel unsurların sağlıklı çalışmadığı, sorunların çözümü ile ilgili 

somut adımların atılmadığı söylenebilir. Bununla birlikte okul sporları için yeterli kaynakların 

aktarılmadığı, okullarda tesisleşmenin yetersiz olması ve araç-gereç ve malzemelerin de amacına hizmet 

etmede yetersiz kaldığı söylenebilir. Ayrıca, okul idarecilerinin spor ile ilgili isteksiz olmaları, ailelerin 

sınav kaygısı ile çocuklarını spor etkinliklerden uzak tutma gayretleri de temel sorunlar olarak göze 

çarpmaktadır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ülkedeki eğitim kurumlarının spor özelinde 

iyileştirme çalışmaları yapmaları, sorunların çözümünde yenilikçi yaklaşımlar sergilemesi gerektiği 

ifade edilebilir. Kalıcı bir yönetim kültürünün oluşturulması; spor eğitimi özelinde çalıştayların 

düzenlenmesi, meslek içi eğitimler ile okul yönetimlerinin spor özelinde bilgilendirilmesi ve olumsuz 

tutum ve davranışların değiştirilmesine yönelik adımların atılması gerekmektedir. Ayrıca ailelerin de 

spor eğitimi sürecine dahil edilmesi, çocuklarını okul içi ve dışı spor etkinlikleri konusunda teşvik 
etmesi de sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Eğitim, Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Spor Eğitiminde Sorunlar. 
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Türkı̇ye İ̇le Almanya Futbol Alt Yapılarının İ̇ncelenerek Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Hakan Sunay - Uzman Bayram Kaya 

 

ÖZ 
 

  Ülkelerin sportif başarıları kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora 

çok geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. 

Bu başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun 

yaş ve uygun spora branşına yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir. Son zamanlarda ülkemiz futbolda, 

özellikle milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da katılamayarak başarısızlığımızı net bir 

şekilde gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana nedenlerden biri de altyapı eksikliği 

olduğunu söylenebilir. Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolda yeni yapılanmaya giden ve 

çeşitli projelerle altyapıya verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci bir milli takım çıkarabilen 

Almanya, 2014 Dünya kupasını da kazanması altyapıya ne kadar önem verdiklerini açıkça 

göstermektedir. 2014 yılındaki maçlarında kullandığı kadrosundaki oyunculara baktığımızda liglerinde 

başarılı olmuş önemli isimlerin yetiştikleri kulüpte futbol oynadıkları belirlenmiştir. Araştırmanın 

amacı, Türkiye ile Almanya’nın futbol altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan oyuncu sayıları 

incelenerek karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır. Yatay 

yaklaşımda Türkiye’deki ve Almanya’daki futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, 

basılı kaynaklarına ve web sayfalarının incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin 

futbol altyapısının genel özellikleri ve sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından 

taranmıştır. Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı 

oldukları, yaptıkları işin bilicinde, yetenek seçiminde adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. 
Almanya Türkiye’ye göre tesis ve malzeme açısından da farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Futbol Alt Yapısı, Türkiye’de ve Almanya Futbol Alt Yapılarının 
Karşılaştırılması 
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Türkı̇ye ve İ̇ngı̇ltere’de Yüksek Öğretı̇m Düzeyı̇nde Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sı̇stemlerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Hakan Sunay - Arş.Gör. Arif Yüce 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimleri sistemlerinin 

farklı yükseköğretim düzeylerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor 

eğitiminin verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim süreleri ve 

ilgili olduğu dallar da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. 

Birinci yöntem tarama yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı 

Yöntemdir”. Tarama yönteminde, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, 

eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya 

konması, tanımlaması, açıklama, analiz yapma ve önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler 

kullanılmakla beraber; tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Bu kapsamda ülkelerin yükseköğretim 

düzeyinde spor eğitimi verdiği kurumların hangi alanlarda ve hangi alt alanlarda spor eğitimi verdiği 

incelenmiş ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak iki ülke arasında spor eğitim 

sistemi olarak belirgin farklılıklar bulunmamasına rağmen İngiltere’de eğitim sürelerinin daha kısa 

olduğu buna karşın alınması gereken ders kredisi miktarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Eğitim, Spor Eğitimi, Spor Eğitim Sistemleri, Türkiye’de ve İ̇ngiltere’de 

Spor Eğitimi Sistemleri 
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Türkı̇ye’ de Spor Hukuku ve Kısmet Erkı̇ner 

 

 

Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Okutman Şeniz Parlakkılıç 

 

ÖZ 
 

 Giriş: Spor hukuku, hem özel hem de kamu hukukunun ögelerini içerisinde barındıran, Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi, uluslararası spor federasyonları ile ulusal olimpiyat komiteleri ve spor 

federasyonların talimat ve tüzüklerinden oluşur ( Erkiner ve Soysüren, 2007). Yöntem: Bu çalışma da, 

nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış olup, veriler döküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. 

Müfredatında spor hukuku dersi bulunduran yükseköğretim kurumları içerik incelemesi yöntemi ile 

ortaya konulmuştur. Bulgular: Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı 184 üniversite incelenmiştir. 

Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri incelenmiş, 31 (%44,2) fakültenin müfredatında ‘Spor Hukuku’ dersi 

bulunduğu tespit edilmiştir. Spor Yöneticiliği eğitimi veren kurumlar incelendiğinde 60 (%65,2) 

bölümün müfredatında ‘Spor Hukuku’ dersinin bulunduğu tespit edilmiş ve Türkiye’ de Spor 

Yöneticiliği eğitimi veren kurum sayısı 83 (%45,1) olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan incelemeler 

sonucu Kısmet Erkiner’ in katkılarıyla spor hukukun yeri ve önemi anlaşılmış ve yükseköğretim 

kurumlarında alan spesifik olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ancak halen ‘Spor Hukuku’ alanı ile ilgili 
ülkemizde yeterli sayıda spor hukuku uzmanı bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Hukuku, Hukuk Fakültesi, Spor Yönetimi 
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Türkı̇ye’de Hükümet Programlarında Gençlı̇k Polı̇tı̇kalarının Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Metin Yılmaz - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya 

 

ÖZ 
 

 Toplumların kalkınma ve gelişme potansiyelinin en önemli unsurlarından biri olan ve her ülke için 

son derece önem arz eden gençlik olgusu, birçok kültürde farklılıklar göstermekte ve kültürlerin özüne 

göre şekillenmektedir. Türkiye’de 2016 yılı verilerine göre 10-29 yaş aralığında yer alan genç nüfusun 

25 milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Özellikle 2002 yılından itibaren hükümet programlarında 

(58. hükümetten 65. hükümete kadar) ve uygulamalarında gençlikle ilgili hedeflerini“gençliğin kendi 

başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan 

ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı ve yetenekli gençler yetiştirmeyi amaçlamak” 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu çalışmada, konuyla ilgili güncel literatür çerçevesinde, Türkiye’de son 15 

yıldır görev yapan hükümetlerin gençlik politikaları betimsel olarak değerlendirilmiştir. Gençliğe 

yönelik tanımlamalar, sınıflandırmalar ve son 15 yıldaki gençlikle ilgili karşılaşılan problemler ele 
alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Gençlik Politikaları, Türkiye 
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Wıden Your Facılıtıes: Turkısh Aırlınes Euroleague’de Mücadele Eden Türk Takımlarının 

Salonları Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Yalçın Maraşlı - Serdar Elmas - Yusuf İ̇şgören 
 

ÖZ 
 

 Sportif faaliyetlere artan ilginin bir sonucu olarak spor tesisleri kavramı, sadece ön plana çıkmayıp 

aynı zamanda önemli bir faktör haline gelmiştir. Spor tesisleri, spor taraftarları tarafından ev gibi 

görüldükleri için tasarımından görünümüne kadar hazırlık ve planlama süreci gerektirir. Ayrıca spor 

tesisleri için sürdürülebilirlik kavramı göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Çünkü spor 

tesisleri yönetimler için etkinlikten sonra aktif olmayan pasif yapılardan uzaklaşmış ve karlı yapılar 

haline gelmiştir. Bu çalışmada Turkish Airlines Euroleague organizasyonunda mücadele eden iki Türk 

Erkek Basketbol takımının müsabakalarını gerçekleştirdikleri tesislerin incelenmesi ve tesis 

yöneticilerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kamu sahipliğinde bulunan Sinan 

Erdem Spor Salonu ile özel sektör aidiyetinde bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu bazı değişkenlere 

göre incelenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış 

ve katılımcılar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu iki tesisin işletilmesi sürecindeki farklar ve 

benzerlikler, bulgular kısmında ortaya konulmaya çalışılmıştır Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, 

çağımız spor tesislerinin nasıl sürdürülebilir olabilecekleri ve bu doğrultuda ortaya konması gereken 
yönetsel süreçlerin neler olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Euroleague, Spor Tesisi, Sürdürebilirlik, Spor Tesisi Yöneticisi. 
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Yenı̇ Medyanın Sportı̇f Pazarlama Alanı Olarak Futbol Takımlarında Kullanılması: Come To 

Beşı̇ktaş Örneğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Mustafa Aydemı̇r 
 

ÖZ 
 

 Yeni medya alanı içinde sosyal paylaşım ağlarının viral pazarlama ortamı olarak kullanılmasıyla 

kullanıcıların dijital adımları arasında benzerlik bulunmaktadır. Son yıllarda transfer dönemlerinde en 

çok dikkat çeken konu, yapılacak yeni transferlerin kim(ler) olduğu kadar nasıl bir iletişim yöntemi 

kullanılarak taraftarlara sunulması eylemleridir. Spor kulüpleri içinde en fazla takipçi sayısına sahip 

olan futbol kulüplerinin marka değerini artırabilmek ve küresel bir oyuncu olarak kabul edilmesi için 

görsel planlamalar ve tanıtımlar önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu futbol 

pazarında gösteri alanı olarak kullanılan yeni medyanın, bu süreçleri takip etmesiyle kulüplerin marka 

etiketlemeleri eş değerde kabul edilmektedir. Özellikle futbol kulüplerinin belirli dönemlerde bu 

paylaşımlarla gündem oluşturmaya çalıştıkları da görülmektedir. Futbol takımlarının bu transferlerinde 

kimi zaman oyuncuya özgü pazarlama teknikleri kullanılırken kimi zaman da tüm transferler için ortak 

bir tema belirlenerek medya üzerinden taraftarların ilgisi sağlanmaya çalışılmaktadır. Birçok takımın 

kendine özgü pazarlama stratejisi belirlemesinin arka planında satış ve marka değeri gibi amaçlar 

bulunmaktadır. Futbol takımlarının hazırladıkları videoların afişlere oranla daha fazla takip edilmesiyle 

videoların içeriği ve kurgulama biçimi, teknik inandırma anlatısı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 

küresel futbol piyasası içinde Türkiye futbol pazarının önemli oyuncularından Beşiktaş Jimnastik 

Kulübü’nün transfer videoları üzerinden karşılaştırmalı bir sportif eylem ve yeni medya alanlarının 

kullanımı incelenmektedir. Söz konusu verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesinde içerik analizi 
yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pepe, Twitter, Come To, Beşiktaş, Viral. 
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Elit Futbolcu Hareketliliği 

 

 

Ercüment Yiğit 

 

ÖZ 
 

 Yirminci yüzyılın son çeyreğinde futbolun ekonomik küreselleşmesi hızlandı. Futbolun neoliberal 

dönemi olarak adlandırılabilecek bu sürecin en önemli unsurlarından biri emek hareketliliğinin önündeki 

engellerin kaldırılması oldu. En bilineni olan Bosman başta olmak üzere alınan çeşitli kararlar ile bu 

engellerin kaldırılması futbolcu hareketliliğini etkiledi. Serbestleşme, özellikle de elit seviyede, 

futbolcuların çevre ülkelerden merkez ülkelere hareket etmesiyle sonuçlandı. Bu eğilim, FIFA Dünya 

Kupası kadroları incelendiğinde rahatlıkla görülebiliyor. 1978 yılındaki dünya kupasında ülkesi dışında 

oynayan Afrikalı ve Güney Amerikalı futbolcuların oranı %10 bile değilken son dünya kupasında bu 

oran Afrikalılar için %91'i, Güney Amerikalılar için %83'ü buldu. Artan göç eğiliminin çekim merkezi 
ise Avrupa'nın beş büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa oldu. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Futbol, Dünya Kupası, Göç 
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Atletı̇zı̇m Sporcularının Empatı̇ Kurma Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Okutman Öznur Akpınar - Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Abdulselam 

Karharman 
 

ÖZ 

 

  Bu araştırma; atletizm sporcularının empati kurma düzeylerini tespit ederek, empati kurma 

düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada, Atletizm Federasyonunca 17 Şubat 2018 tarihinde, Adana ilinde 

gerçekleştirilen Liseler Arası Kros Grup Yarışmasına katılan sporculardan 116’sına Dökmen (1988) 

tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki 

değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan sporcuların empati kurma düzeyleri = 61,7931 olarak 

tespit edilmiş ve ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak(ölçekten en 

düşük 20 – en yüksek 100 puan alınabilmektedir.), sporcuların orta seviyede empati kurma düzeylerine 
sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Empati, Atletizm, Spor 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmen Adaylarının Akademı̇k Özyeterlı̇lı̇k Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırma; Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik düzeylerini tespit 

ederek akademik özyeterlilik düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliliği ve Spor Yöneticiliği I. Öğretim ve II. Öğretimde öğrenim gören 100 öğrenciye, 

Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve arkadaşları (2007) tarafından 

Türkçeye uyarlanan Akademik Özyeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki 

değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik 

düzeyleri = 1,2710 olarak tespit edilmiş ve ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne 
alınarak öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik düzeyleri düşük tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Özyeterlilik, Öğretmen Adayı, Beden Eğitimi 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Sınav Kaygı 

Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Vahit Küçükatçeken - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Kübra Yağan 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı 

düzeylerini tespit ederek, sınav kaygı düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerden 149’una, Spielberger ve arkadaşları(1980) tarafından geliştirilen Öner ve Albayrak 

Kaymak tarafından 1986 yılında Türkçeye uyarlanan Sınav Kaygı Envanteri Kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler istatistiki değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden dolayı(p>0,05) t ve anova 

testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; araştırmaya katılan öğrencilerin sınav kaygı 

düzeyleri = 47,3960 olarak tespit edilmiş ve envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz 

önüne alınarak (envanterden en düşük 20 – en yüksek 80 puan alınabilmektedir.), öğrencilerin orta 

seviyenin üzerinde sınav kaygı düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygı Düzeyi, Öğrenci, Spor 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Algısına Yönelik Tutumları ile 

Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur 

Özdemı̇r 

 

ÖZ 
 

 Çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin matematik algısına yönelik 

tutumları ile problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması ve aralarındaki 

ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda ; 

Beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 

173 (erkek:117; kadın:56) kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Heppner ve Petersen 

(1982), tarafından geliştirilip Türkçe’ye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993), tarafından yapılan 

“Problem Çözme Envanteri (PÇE)” uygulanmıştır. PÇE, 1 ila 6 arasında puanlanan ve toplam 32 

maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,88’dir. 

Öğrencilerin matematik algısını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından tasarlanan 10 sorudan oluşan 

anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde matematik algısı ve PÇE düzeylerinin cinsiyete göre farklılığı 

belirlemek için independent Samples T test; matematik algısına yönelik tutumlar ve PÇE arasındaki 

ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak ; Cinsiyete göre 

yapılan karşılaştırmalarda erkek öğrenciler matematik dersinin beden eğitimi bölümüne uygun olarak 

geliştirilmesi gerektiği düşüncesi istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca problem çözme alt boyutlarından 

değerlendirici yaklaşım ile matematik dersinin beden eğitimi bölümüne uygun olarak geliştirilmesi 
ilişkili bulunmuştur (r=-,162). 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Matematik Algısı,problem Çözme Becerilerisi 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Futbol Taraftarı 

Fanatı̇klı̇k Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Arş.Gör. Alperen Erkı̇n - Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Arş.Gör.Dr. 

Ahmet Yıkılmaz 

 

ÖZ 
 

 Bu çalışma “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin Futbol Taraftarı 

Fanatiklik düzeylerinin incelenmesi” amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Toplam 145 kişi araştırmada yer almış ve bunlardan 99’u (%68.3) erkek, 46’sı (%31.7) ise kadın 

katılımcılardan oluşmuştur. Araştırmada Taşmektepligil ve ark. (2015) tarafından geliştirilen ve 

geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan Futbol Taraftarı Fanatik Ölçeği (F.T.F.Ö) kullanışmıştır. 

Verilerin analizinde bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testi kullanılmıştır. 

F.T.F.Ö için katılımcıların cinsiyet, bireysel veya takım branşında spor yapanların fanatiklik 

seviyelerinin karşılaştırıldığı t-testi, ve öğrenim aldıkları sınıf düzeylerinde fanatiklik seviyelerinin 

karşılaştırıldığı tek yönlü varyans analizleri sonuçlarına göre alt boyutlar için p<0.05 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Beden Eğitimi, Taraftar, Fanatizm 
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Genç Voleybolcular Nasıl Bir Antrenörle Çalışmayı Tercih Ederler" 

 

 

Dr. Bı̇jen Fı̇lı̇z 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, genç voleybolcuların tercih ettikleri antrenör davranışlarıyla ilgili yaklaşımları tespit 

etmek; bu yaklaşımların cinsiyet, yaş, spor yapma yılı, milli olma durumu, antrenör cinsiyet tercihi ve 

antrenör yaş tercihi düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaçla Antrenör Davranışlarını 

Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Ankara TVF Spor Lisesinde öğrenim gören 

91 kız, 84 erkek, toplam 175 voleybolcu oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama (betimsel) modeli 

kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde (%) ve frekans (f) analizi; ilişkisiz ölçümlerde 

ortalama puanların karşılaştırılması için Varyans analizi (tek yönlü ANOVA) ve bağımsız örneklem t-

testi kullanılmıştır. Frekans analizi sonucunda yüzdeliklerin değerlendirmesi yapılmıştır. Ortalama 

puanların karşılaştırmasında antrenör cinsiyet tercihi değişkenine göre “genel teşvik etme” [F(2,172)= 

3,77, p<.05] alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer 
değişkenlerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Voleybolcu, Antrenör Davranışı 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nde Sosyal Sermaye ve Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇teye Katılım Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇: Kent 

Merkezı̇ Örneğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz 
 

ÖZ 
 

 Obezite, kardiyovasküler ve metabolik hastalıkların toplumda giderek artış göstermesi, bu 

hastalıklarla ilgili odak noktayı davranışsal risk faktörlerine çekmiştir. Türk gençleri arasında da oldukça 

düşük oranda görülen fiziksel aktiviteye katılım konusu bu odak noktalarından birisidir. Bu çalışmanın 

temel amacı, şehir merkezinde yaşayan lise çağındaki Türk adölesan bireylerde, çeşitli sosyal sermaye 

belirleyicileri ile fiziksel aktiviteye katılım arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kesitsel çalışmada 

Eskişehir kent merkezinde rastgele belirlenen on farklı lisede anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmaya 

228 kız ve 292 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu genel 

fiziksel aktiviteye katılımı ve orta-yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılımı belirlemek için 

kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise aile, okul ve komşuluk sosyal sermayesidir. Ayrıca, 

algılanan sağlık durumu, aile gelir durumuna göre belirlenen sosyo-ekonomik statü ve objektif olarak 

ölçülmüş olan vücut kitle endeksi kontrol değişkeni olarak analizlere girmiştir. Tüm değişkenlerin 

kategorik olarak ele alındığı bu çalışmada, cinsiyetler arası kategorik kıyaslamalarda ki-kare testi, 

değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için ise ikili lojistik regresyon modelleri kullanılmıştır. 

Olasılık oranları (OO) ve Güven aralıkları (GA) hesaplanmıştır. Ki-kare sonuçlarına göre erkekler orta-

yüksek şiddette fiziksel aktiviteye kız öğrencilere göre anlamlı şekilde daha fazla katılmaktadırlar. Kız 

öğrencilerin aile sosyal sermaye algıları arttıkça genel fiziksel aktiviteye katılımları artarken (OO: 2.53, 

GA%: 1.33-4.79), öğrenciler arasındaki genel güven ve genel fiziksel aktivite katılımı arasında ters 

yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir (OO: 0.49, GA%: 0.24-0.96). Kız öğrenciler için orta ve yüksek şiddetli 

fiziksel aktiviteye katılmda da benzer şekilde öğrenciler arası güven ile fiziksel aktivite katılımı arasında 

ters yönlü ilişki gözlemlenmiştir (OO: 0.35, GA%: 0.14-0.84). Genel fiziksel aktivite ise hem erkekler 

için hemde tüm çalışma örneklemi analiz edildiğinde genel fiziksel aktiviteye katılım ve orta-yüksek 

şiddette fiziksel aktiviteye katılımla ilişkilidir. Bu sonuçlara göre aile ve arkadaş ilişkileri, şehir 

merkezinde yaşayan lise çağındaki kız adölesan bireyler için diğer sosyal sermaye belirleyicilerine göre 

daha önemli görülmektedir. Fiziksel aktivite katılımının teşvikinde sosyal sermaye algısının olumlu 

yönde değişimi, politikaların bu yönde gelişiminde, gelişmekte olan bir ülke profili için bu sonuçların 
kullanılması anlam taşıyabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Fiziksel Aktivite, Adölesan Sağlığı, Türkiye 
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Meslek Yüksekokulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Empatı̇ Kurma Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırma; Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeylerini tespit 

ederek empati kurma düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kazım Karabekir 

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 196 öğrenciye, Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik 

Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. . Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik 

dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeyleri = 65,4694 olarak tespit edilmiş ve 

ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin empati kurma 
düzeyleri orta seviyenin üzerinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci, Empati 
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Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulu ve Eğı̇tı̇m Fakültesı̇ 

Öğrencı̇lerı̇nı̇n Saldırganlık Düzeylerı̇nı̇n Farklı Değı̇şkenler Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Gonca Karatarla - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı; spor yapan ve yapmayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. İki 

farklı bölümde öğrenim gören 104 kadın ve 109 erkek olmak üzere toplam 213 örnek birey üzerinde 

uygulanmıştır.Çalışmada öğrencilerin saldırganlık düzeylerini belirlemek için Can(2002) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Buss Perry Saldırganlık Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 

programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde demografik özelliklerin belirlenmesinde frekans dağılımı, 

iki bağımsız değişken ile saldırganlık tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için T testi, ikiden fazla 

değişken ile saldırganlık tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Anova Varyans analizi testleri 

kullanılmıştır. Değişkenler arasında ki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır. 

Saldırganlık ölçeği, yapılan faktör analizleri sonucunda “fiziksel saldırganlık”, “sözel saldırganlık”, 

“öfke”, “düşmanlık” ve “dolaylı saldırganlık” olmak üzere beş alt ölçekten meydana getirilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre bireylerin saldırganlık düzeyleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, yaptığı spor türü 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yaş, öğrenim gördüğü bölüm, spor yapma türü, spor 

yapma sıklığı ve spor yapma süresi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Erkek 

bireylerin fiziksel saldırganlık alt boyutunda kadın bireylerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenim 

gördükleri bölüm ile saldırganlık ilişkisine bakıldığında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

öğrenim gören öğrencilerin fiziksel saldırganlık alt boyutunda Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin öfke ve düşmanlık alt 

boyutlarında diğer sınıf düzeylerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor yapan öğrencilerden 

de takım sporu yapan öğrencilerin bütün alt boyutlarda bireysel spor yapan öğrencilerden yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık Düzeyi, Beden Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Spor 
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Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı 

Bölümünde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Çoklu Zekâ Alanlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Melek Güler - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık 
 

ÖZ 
 

 Gardner tarafından 1983 yılında ortaya konan çoklu zekâ kuramına göre, insan zekâsı tek bir faktörle 

açıklanmayacak kadar çok sayıda yeteneğin birleşiminden oluşmaktadır. Bu kurama göre bireylerin 

sahip oldukları ‘’çoklu’’ zekâ alanları ‘’geliştirilebilir’’, ‘’iyileştirilebilir’’ özelliktedirler. Batıda son 

yıllarda öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına uygun olarak hazırlanmış öğretim ortamlarının olumlu 

yöndeki etkilerini gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır(İzci ve Eyüp 2011:12). Bu çalışmada Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun üç bölümünde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ kuramına göre 

incelenmesi amaç edinilmiştir. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ kuramları açısından 

oluşan farklılıkları göstermek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerini kapsayan bu çalışma sonucunda, bölüme 

girişteki tercih sebeplerini ortaya çıkarabilme açısından bu konuya ışık tutması düşünülmüştür. 

Araştırmanın çalışma evrenini Niğde ili Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencileri, örneklemini ise Öğretmenlik, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümleri 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, A.B.D.'li psikolog olan Howard 

GARDNER’a ait, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Gonca SEBER tarafından yapılmış olan ve 

80 maddeden oluşan ‘’Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Envanteri’’ kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan 192 kişinin 70’ini kadın, 122’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin bedensel ve 

kinestetik zeka alanı dışında diğer zeka alanlarında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölüm’ü arasında Bedensel-Kinestetik Zeka alanında farklılık 
ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor 
Yöneticiliği 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Alanında Görev Yapan Akademı̇k Personelı̇n Facebook Kıskançlığının 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Çağdaş Caz - Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel 
 

ÖZ 
 

 Teknolojinin de gelişmesiyle beraber kullanılmaya başlayan elektronik araç ve gereçlerin yaratmış 

olduğu iletişim süreci faklı bir boyut kazanmış ve sosyal ağların kullanımı artmaya başlamıştır. Sosyal 

ağ içerisinde yer alan Facebook, mevcut zaman dilimi içerisinde diğer insanlar ile iletişim kurma 

noktasında uygun bir ortam yaratmış ve içgüdüsel duyulardan olan “kıskançlık” kavramını canlı 

tutmuştur. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı; Spor Bilimleri alanında görev yapan akademik 

personelin kullandığı Facebook kıskançlığının incelenmesidir. Spor Bilimleri alanında görev yapan 

132’si erkek, 84’ü kadın olmak üzere toplam 216 akademisyen çalışmanın araştırma grubunu 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Muise ve ark., (2009) tarafından geliştirilen, 

Demirtaş-Madran (2016) tarafından Türkçe geçerlik-güvenirliği yapılan “Facebook Kıskançlık Ölçeği” 

ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistiki 

yöntemler, bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz 

edilmiştir. Ölçekte verilerin normal dağılıma sahip olmasının yanı sıra, iç tutarlılık katsayısı 0,757 olarak 

bulunmuştur. Elde edilen verilerin puan ortalamasına bakıldığında akademisyenlerin Facebook ile ilgili 

kıskançlıkları genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeni 

açısından erkek akademisyenler lehine farklılık tespit edilmiştir. Medeni duruma bakıldığında, bu 

farklılık sözlü/nişanlı olan akademisyenler lehine çıkmıştır. Akademik unvan değişkeni irdelendiğinde 
ise, Araş.Gör./Araş.Gör.Dr. olan akademisyenler lehine manidar farklılık söz konusudur. 
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ÖZ 
 

 Günümüzde her yaşta insanın önemle üzerinde durduğu konulardan biri fiziksel görünüştür. Görünüş 

kaygısı, kişinin fiziksel görünüşü ile ilgili kendi kaygılarını ve başkalarının onu değerlendirmesi ile ilgili 

yaşanan kaygıları belirtmektedir. Çalışma, spor merkezlerine giden bireylerin sosyal görünüş 

kaygılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada 

İstanbul’da 7 farklı bölgede spor merkezine giden 333 gönüllü bireye “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” 

uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerinde bağımsız t test ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden 

yararlanılmıştır. Sonuç olarak, spor merkezine giden bireylerin sosyal görünüş kaygısı puanları yaşa, 

cinsiyete, medeni duruma, vücut kitle indeksine, bireylerin kiloları hakkındaki düşüncelerine, fiziksel 

görünüşlerinden memnuniyetlerine, düzenli olarak spor yapıp yapmama durumlarına, haftada kaç gün 

spor yaptıklarına ve spor yaparken yediklerine dikkat etme durumlarına göre bir önem arz etmemiş olup, 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
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Serkan Demı̇rdöken - Dr. Öğretim Üyesi Çı̇sem Demı̇rdöken - Gamze Deryahanoğlu - Elı̇f 

Aybı̇ke Ünlü 
 

ÖZ 
 

 Stres literatürde bir eylemin ya da durumun kişi üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik 

zorlanma durumunda ortaya çıkan tepki olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Çorum merkezde 

yaşayan kadınların spor yapıp yapmama durumlarına göre algılanan stres düzeylerinin incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini Çorum ilinde yaşayan 19 yaş ve üzeri tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 611 

kadın oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracını 2 bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Birinci 

bölümde demografik bilgiler ikinci bölümde ise Altıngül (2006) tarafından geliştirilen ‘Stres Testi’ 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programında Kruskal-Wallis testi ve Mann-

Whitney testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; yaş, spor yapma durumu, eğitim düzeyi, eşin 

çalışıp çalışmama durumu, aile ile vakit geçirme durumu, sigara içme durumu, spor yapma durumu, 

hastalık durumu, hastaya bakma ve beden kitle indeksi ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık bulunurken (p < 0,05) ; medeni durum, çocuk sayısı, yönetici olup olmama, gelir düzeyi ve 

menopoz durumu ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Yapılan 

analizler değerlendirildiğinde spor yapan bireylerin algıladıkları stres düzeylerinin daha düşük olması 

nedeniyle; kadınların spora yönelmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca spor; çalışma gücü ve stresli yaşamın 
zararlarından uzaklaştırıcı rol oynayan, insana çalışma gücü kazandırması açısından oldukça önemlidir. 
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 Bu araştırma; Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin saldırganlık düzeylerini tespit 

ederek saldırganlık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ortaya koymak 

için 2017-2018 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Yöneticilik I.ve II. Eğitimde öğrenim gören 183 öğrenciye, İpek İlter (Kiper) tarafından 

geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde 

parametrik dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda öğrencilerin saldırganlık düzeyleri = 111,6995 olarak tespit edilmiş ve envanterden 

alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin 

düşük olduğu bulunmuştur. 
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 Spor, bireysel veya takım halinde, zihni veya bedeni geliştirmek için yapılan hareketler olarak 

tanımlanabilir. Şiddet ise; aynı düşüncede olmayanlara karşı duygu veya davranışta agresif yaklaşma 

olarak ifade edilebilir. Bir çok spor dalının şiddeti içinde barındırdığı bilinmektedir. Ancak sporda şiddet 

ne yazık ki sadece spor dalları arasındaki formuyla kalmamaktadır. Sporda şiddeti saldırganlığın en uç 

şekli olan davranışın dış dünyadaki yansımasında görebilmekteyiz. Bu davranış, bireysel yada takım 

müsabakalarında rakip oyuncuya kasti olarak yaralayıcı hareketlerde bulunmak, hakeme veya seyirciye 

uygun olmayan yaklaşımlar sergilemek şeklinde olabiliyor. Sporda şiddet yalnızca saha içinde 

yaşanmamaktadır. Saha dışında da özellikle taraftarların sebep olduğu ciddi şiddet olayları 

yaşanmaktadır. Bu olaylar çoğu zaman ölümle sonuçlanabilmektedir. Sporda şiddetin sosyolojik, 

ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasi bir çok nedeni vardır. Bunlar incelendiğinde; cinsiyet, 

taraftarlar, amigolar, sporcu ve antrenörler, hakemler, yöneticiler, güvenlik güçlerinin tutumu gibi bir 

çok faktörün şiddeti ortaya çıkarabileceği belirtilmektedir. Bu derlemede sporda şiddeti ortaya çıkaran 
nedenlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 
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Sporun Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 
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 Spor psikolojisinde ilk defa 1950’li yıllarda MMPI testleri kullanılarak spor yapan ve yapmayan 

bireyler arasında ne tür kişilik değişiklikleri olduğunu saptamaya yönelik çalışmalara rastlanılmaktadır. 

Spor olumlu ve yakın kişilerarası ilişki kurma şansının olduğu önemli bir dinamiktir. Spor yapanların 

sosyal çevre edinme noktasında olumlu geri bildirimlerinin olduğu belirtilmiştir. Spor yapan bireylerin 

zihinsel ve ruhsal yönden daha sağlıklı olduklarını, toplumsal uyumlarının yüksek olduğunu bildiren 

çalışmalar mevcuttur. Literatürde spor etkinliklerine katılımın kişilerin sosyal gelişimleri üzerine 

belirgin derecede olumlu katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Çalışmalar spor yapan bireylerin spor 

yapmayan bireylere göre daha canlı, sosyal uyumu daha yüksek, daha çalışkan, daha sabırlı, yeni bir 

durum karşısında daha esnek, kendini kontrol etme, empatik ve atılganlık becerilerinin daha iyi, 

özgüvenlerinin daha yüksek, duygusal yönden daha güçlü olduklarını göstermektedir. Sporun ruh sağlığı 

üzerine olumlu etkilerini bildiren çalışmalarda; Sporla uğraşan bireylerde alkol madde ve ilaç 

kullanımının daha düşük olduğu belirtilmiştir. Sporla uğraşan kişilerde depresyon belirtilerinin sporla 

uğraşmayan bireylere göre daha düşük, yaşam kalitelerinin daha yüksek, saldırganlık eğilimlerinin daha 

düşük olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak sporun bireylerin kişilik özellikleri üzerine olumlu etkisinin 

olduğu söylenebilir. Bu derlemede sporun kişilik özellikleri üzerine etkisinin irdelenmesi 
amaçlanmaktadır. 
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 Introduction:Futsal is an exciting and active sport. Today, futsal has a special place among other 

sports. Due to the nature of this sport, anxiety, psychic states and aspects of personality have a significant 

impact on ethics, performance and results. Achievement goal theory describes individuals’ motivation 

behind participation. This theory has two main parts (Waldron & Krane, 2005). These two orientations 

are task and ego orientation. Task orientation is related to developing mastery cooperation by improving 

upon personal competence, task mastery, and enjoyment (Sarah Christman McPherson, 2015). Ego 

orientation is based on individuals’ personal subjective evaluation of their abilities as compared to others 

(Waldron & Krane, 2005). There is a fact in sports ethics researches that shows the motivation of 

Athletes behaviors can affect the sport ethics (Van Yperen, Hamstra & van der Klauw 2011). Why futsal 

players do not behave according to sport ethics rules? This question was the reason to study this subject. 

In fact the aim of this research is to study the relationship between futsal Players competitive anxiety 

and goal determination with sportspersonship. Methods: The aim of this study based on applied research 

and its method is descriptive-correlation. The population of this study included all the players 

participated in the Premier League Futsal in Ardabil province in the 95-94 season. There were 12 teams 

with 150 players. The statistical population and sample were equal. 144 questionnaires were collected. 

The research tools include the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Sport 

Competition Anxiety Test (SCAT) and Multidimensional Sportspersonship Orientation (MSOS). The 

validity and reliability of questionnaires were investigated and the Cronbach's alpha was more than 0/8. 

To analyze data Kolmogorov-Smirnov test and descriptive and inferential statistics (Pearson correlation 

coefficient and multivariate regression coefficient) and SPSS 20 software were used (p<0.05). Results: 

Pearson correlation coefficient shows that there is a significant relation between Task- orientation 

behaviors and athletics ethics subscales (respect for sport rules, competitor and social rules). But there 

was not any significant relation between Ego orientation component and athletics ethics subscales. Also 

There was a significant relation between competitive anxiety and respect for sport rules and competitor 

(p<0.05). Multivariate regression coefficient shows that competitive Anxiety in a negative way (β= -

0.03) and Ego orientation component in a positive way (β = 0.357) can predict the ethics of 

sportsmanship significantly (R2=0.24). Discussion & Conclusions: According to the results those 

players that know skill acquisition as the way of success (Task- orientation) respect the rules and behave 

moral. Also those players that have more competitive anxiety, will not respect the moral standards. The 

findings of this study are consistent with the studies Gano-Overway Guivernau, Magyar, Waldron & 

Ewing (2005), Waldron & Krane (2005), Lee & Ntoumanis (2007), Van Yperen, Hamstra & van der 

Klauw (2011), Sarah Christman McPherson (2015), Yousefi, Hassani & Bahrami (2012) and Maliji, 

Rezapoor & Saatchian (2014). Therefore, it is necessary for futsal coaches and technical staff to know 

the psychological characteristics especially competitive anxiety and goal orientation components, so it 

can lead to decrease inappropriate and improper behavior by futsal players in the official competition, 

even international ones. 
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 Söylem kavramı, yirminci yüzyılda özellikle Batı dünyasında, dilbilim alanında yapılan çalışmalar 

ile ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, 

toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Yaşadığımız 

çağ, artık bir söylem çağı olup; dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri 

altındadır. Yaşadığımız dünyada artık mutlak evrensel gerçeklik yoktur, mutlak evrensel söylemler 

vardır. Söylem analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer 

metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, 

ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. 

Türkiye’de Spor kulüpleri, ezeli rekabetlerinin yanı sıra renkleri, sembolleri ve marşları ile toplumsal 

kabul görmüşlerdir. Spor kulüplerinin, kimliğini, mazisini ve başarılarını anlatan bu marşlar; taraftarları 

ve kamuoyunu etkileyerek, takımların imajını oluşturmuştur. Bu çalışmada Türk Sporunun her alanında 

önemli yerleri olan kulüplerimizden: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları söylem 

ve içerik analizi yöntemiyle incelendi. Dört büyük kulübün marş metinlerinde doğal dil kullanımına 

baktığımızda amaç sözcüklerin ön planda olduğu ve verilen mesajların net olarak anlaşıldığı 

vurgulanabilir. Retorik unsurlar ele alındığında ise daha çok kulüplerin isim ve sembollerinin ilk 

sıralarda olduğu görülebilir. Gündem konuları açısından en çok şampiyonluklar ve başarıların kulüplerin 

ilk övünç kaynağı olduğu belirtilebilir. “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından ise kulüpler, 

kurumsal kimliklerini ifade ederken “Biz” zamirini kullanırken; taraftarlarına karşı “Sen” zamirini 

kullanmayı tercih etmiştir. Ortaya çıkan bulgulara göre marşlar arasında karşılaştırma yapılarak 

değerlendirildi. Bu sonuçlara göre kulüpler, ezeli rekabetlerini marşlarına yansıtırken; mazilerindeki 
şampiyonluklarını, başarılanı ve tarihe geçmiş olan kişilerini efsaneleştirmiştir. 
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 Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bazı fiziksel özellikleri ile fiziksel aktivite 

düzeyleri, egzersiz davranışı, sosyal fizik kaygı düzeyi ve yaşam doyumunun ilişkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Araştırmaya lisans düzeyde öğrenim gören 18-26 yaş aralığında 76 üniversite öğrencisi 

(nerkek= 39; yaş= 21.46±1.60 ve nkadın= 37; yaş=19.94±1.33) gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların sosyal fizik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Sosyal Fizik Kaygı Envanteri, yaşam 

doyumunu düzeyini ortaya koymak amacıyla Yaşam Doyumu Ölçeği ve fiziksel aktiflik düzeylerini 

belirlemek amacıyla ise Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi üniversite öğrencilerine araştırmacı 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile birlikte yüzyüze uygulanmıştır. Araştırma grubunun fiziksel 

özelliklerini belirlemek üzere TANİTA BC 545 N vücut analiz tartısı kullanılmıştır. Araştırmada ele 

alınan değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen 

verilere göre katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri ile vücut kitle indeksleri (VKI), sıvı, kas, kemik 

oranları ve metabolik değerler arasında pozitif; yağ oranı ve metabolik yaş arasında ise negatif ilişki 

bulunmuştur. Katılımcıların sosyal fizik kaygı düzeyleri ile yağ oranları arasında pozitif; sıvı oranları 

ve yaşam doyumları arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak üniversite 

öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin artmasının onların fiziksel özelliklerine olumlu etki ettiğini; 

yağ oranı arttıkça öğrencilerin sosyal fizik kaygılarının da arttığını; yaşam doyumu düşük olan bireylerin 
sosyal fizik kaygılarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 
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 Bir aktivite ya da bir ilgi alanı olarak spor, toplumsal olarak inşa edilmiştir(Talimciler, 2015). Sporda 

ki toplumsal cinsiyetin arka planına baktığımız da ise iki çeşit yaklaşım karşımıza çıkmaktadır. 

Kategorik ve ilişkisel yaklaşım. Koca ve Bulgu bu yaklaşımları şöyle tanımlar; kategorik yaklaşım, 

spora katılım ve performanstaki cinsiyet farklarına toplumsallaşma süreciyle bir açıklama getirirken 

bireyleri kadınsı ve erkeksi gibi kategorilerde sınıflandırmaktadır. İkinci yaklaşım ise spor ortamındaki 

kaynaklara(yarışma imkanları, antrenörlük konumları, yöneticilik, gelir miktarı vb.) ulaşımda kadın ve 

erkek arasında ki eşitsiz koşulları ele almaktadır (Koca & Bulgu, 2005). Hazırlanacak olan bu çalışmanın 

amacı kadın sporcuların sporun içinde yer almış olan toplumsal cinsiyete nasıl baktıkları ve gündelik 

hayatlarında buna nasıl maruz kaldıklarıdır. Buradan hareketle araştırmamız kadın sporcular ile 

yapılacak olan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile amacını gerçekleştirecektir. Bu mülakat formunda 

cevap aradığımız sorular arasında “Bu spor branşını seçtiğinizde kadın olduğunuz için çevrenizden nasıl 

tepkiler aldınız?, Sporda cinsiyet ayrımcılığının sebepleri sizce neler olabilir?, Kadın sporcular için 

“Erkek gibi” benzetmesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?” gibi sorular yer almaktadır. Bu sorunların 

analizi için kullanılacak olan mülakat formu Kastamonu ve Karabük’te yer alan kadın sporculara 

uygulanacaktır. Araştırmanın örneklemi 25 kadın sporcu olarak belirlenmiştir. Bu mülakatların 

değerlendirilmesinde öngörülen kaygı, toplumsal cinsiyetin sporda kendini gösterme biçimlerini 

tekrardan ortaya koymaktadır. Çalışmanın problem cümlesi "Sporda ki toplumsal cinsiyetin yansımaları, 

kadın sporcular üzerinde nasıldır?" şeklinde kurulmuştur. Araştırmanın alt problemleri ise şu şekilde 

sıralanmıştır: 1. Bir sporcu kimliğine sahip olmanız size kamusal alanda ne gibi avantaj/dezavantaj 

sağladı? 2. Bu spor branşını seçtiğinizde kadın olduğunuz için çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? 3. 

Sporcu olmadan önce ve sonra kadın olmanızdan kaynaklanan zorluklar yaşadınız mı? 4. Sporda cinsiyet 

ayrımcılığının sebepleri sizce neler olabilir? 5. Medyanın kadın sporcular ile ilgili tutumları nasıldır? 6. 

Stadyum veya spor salonlarına bir taraftar olarak gittiğinizde zorluklar yaşadınız mı? 7. Karşı takım 

taraftarlarının kullandıkları sloganların(küfürlerin) çoğunlukla cinsiyetçi oluşu sizin maç sırasında ki 

durumunuzu nasıl etkiler? 8. Kadın sporcular için “Erkek gibi” düşüncesi hakkında neler 

söyleyebilirsiniz? Çalışma tamamlandığında Batı Karadeniz Bölgesi'nde iki önemli şehir olan Karabük 

ve Kastamonu ili sınırları içerisinde yer alan kadın sporcuların tutumları ve algılarına dair sonuçlara 

ulaşılacaktır. Nitel bir çalışma olması nedeniyle genelleme kaygısı taşımayan araştırmada spor-
toplumsal cinsiyet ilişkisine dair çıkarımlar sıralanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Sporcular, Karabük, Kastamonu. 
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Spor Gazetelerı̇nı̇n Manşet ve Başlıklarında Dı̇l Kullanımı 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Alı̇ Korkmaz 

 

ÖZ 
 

 SPOR GAZETELERİNİN MANŞET VE BAŞLIKLARINDA DİL KULLANIMI Günümüzde 

haberlerin önemli bir bölümü gazete, radyo, televizyon ile gerçekleşmektedir. Gazetelerde kullanılan 

dil, zamanla kendi mesleki dilini oluşturmaktadır. Spor dili, siyaset dili, magazin dili, kültür sanat dili, 

ekonomi dili gibi değişik dil jargonları oluşmaktadır. Spor gazeteleri de okurların dikkatini ve ilgisini 

çekmek için kendine özgü bir dil kullanmaktadır. Özünde mücadele, kazanmak ve eğlence olan sporda 

zamanla kendine has bir haber dili oluşturmuştur. Spor haberleri medyanın eğlendirme işlevini 

görmektedir. Bu yüzden spor haberlerinden okuyucuların beklentileri farklı ve ilgi çekici manşetler 

görmektir. Özellikle futbol karşılaşmalarına ilişkin haberlerde bunu görmekteyiz. Çalışmada futbol 

haberlerinde kullanılan manşet ve başlıklar temel alınarak dilbilimsel açıdan analiz edilmiştir. 

Türkiye’de yayınlanan üç spor gazetesinin futbolla ilgili sayfaları incelenmiş ve değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda spor gazetelerin manşet ve başlıklarda süslü, abartılı bir dil 

kullandığı, deyim, semboller, militarist söz kalıpları (benzetme, kinaye) ve metaforları sıkça kullandığı 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Haberleri, Haber Dili, Spor Basını, Manşet. 
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Sporda Cı̇nsı̇yetlerarası Ası̇metrı̇ 

 

 

Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Prof.Dr. İ̇brahim Balcıoğlu 

 

ÖZ 
 

 Geleneksel olarak erkeğe ait bir alan olarak kabul gören spor, cinsiyetin son derece önemli olduğu ve 

tarihsel olarak farklı cinsiyetlerin cinsiyete dayalı roller üstlendiği bir arena olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Chandler, Cronin, Vamplew, 2007 & Konter, 2006). Dünyadaki pek çok toplumda spor 

dalları erkeklikle ve güçle bağdaştırılmakta olup Avrupa ülkeleri arasında kadınların erkeklere göre 

spora katılım düzeylerinin en düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktayız (Tükenmez, 2009 & Konter, 

2006). Zaman ya da para yetersizliğine bağlı bir dizi faktör insanların spor ve egzersize katılımını 

etkilemektedir. İnsanlar, bu engelleri aşıp bir egzersiz programına başladıklarında bile devamlılığını 

sağlamakta büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum kadınlar için daha büyük bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Choi, 2000). Kadınların sporda uygun konumu; sağlık, güzellik, kadınsılık, kadınların 

kendine özgü doğası, fiziksel yetenekleri ve kadın davranışlarının hakim ideolojileri gibi unsurları içeren 

kadınlara yönelik toplumsal tutumlarla daima sınırlandırılmıştır (Birrell, 1988). Bunun yanında, kadın 

sporunun kontrolünü elinde tutan bireylerin erkeklerden oluşması da toplumsal cinsiyet düzeninde 

kadınların sporda ikinci planda kalmalarının nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Koca, 

2006). Erkekliğin toplumsal yapılanmasını şekillendiren alanlardan biri spordur. Spor tarihi 

incelendiğinde erkek egemen yapı kendini açıkça belli etmektedir ve günümüzde bu yapı medya yoluyla 

yeniden üretilmektedir. Literatürde, spor medyasında kadın bedeninin kullanılış amacının görüntü 

zenginliği olduğu ve spor medyasının başarılı kadın sporcuların ‘dişilik’ özelliklerini ön plana çıkardığı 

belirtilmektedir (Akkaya & Kaplan, 2014). Sonuç olarak, kadınların spora katılımının kendiliğinden 

olması beklenemez (Tükenmez, 2009). Sağlık eşitsizliklerine karşı koymak için fiziksel aktivitede ırk, 

cinsiyet, toplumsal sınıf ve kimlik süreçleri ile ilgili soruların ele alınması ve beden eğitimi müfredatının 

kalitesinin artırılması gerekmektedir. Farklı ırk, cinsiyet ve sosyal sınıflardan gençlerin sesleri 

duyulmalıdır (Azzarito, 2005). Bu bağlamda, bu derleme sporda cinsiyetlerarası asimetriye dikkat 
çekmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetlerarası Asimetri, Kadın ve Spor, Sporda Cinsiyet 
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DİNAMİK LUNGE HAREKETİNDE ARKADAKİ BACAĞA UYGULANAN 

VİBRASYONUN SPRİNT, DENGE VE SIÇRAMAYA AKUT ETKİLERİ 

 

Saltık Buğrahan POLAT, Mehmet KALE 

Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Eskişehir/ 

Türkiye 
 

Özet  

Bu çalışmanın amacı dinamik lunge hareketiyle arkadaki bacağa yapılan vibrasyonun sprint, 

denge ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 

fiziksel olarak aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 23 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü 

katılmıştır. Katılımcılar [deney grubu (n=11): yaş: 20.1±2.0 yıl, boy uzunluğu: 178.2±4.1 cm, 

vücut ağırlığı: 76.2±0.7 kg] ve [kontrol grubu (n=12): yaş: 21.6±0.9 yıl, boy uzunluğu: 

175.4±2.2 cm, vücut ağırlığı: 77.0±1.7 kg] olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, 

statik denge, skuat ve aktif sıçrama testleri, deney grubuna 4mm genlikte 50Hz olmak üzere 

60sn dinamik lunge hareketinde arkadaki bacağa yapılan vibrasyon uygulaması, kontrol 

grubuna vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareketi tanıma ve alıştırma olarak uygulatıldıktan 

sonraki 7 gün içinde ön-testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler yapılmıştır. 

Dinamik lunge pozisyonunda 60sn bekleme şeklinde arkadaki bacağa vibrasyon uygulaması 

sonrası 3dk pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine 

katılmışlardır. Test bitiminde 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 

statik denge ve 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve 

aktif sıçrama (AS) testleri yapılmıştır. Her testteki en iyi performans derecesi istatistiksel 

değerlendirmeye alınmıştır. Grup içi fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 

testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Anlamlılık 

düzeyi olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön test karşılaştırmasında 30m hız  ve sağ-sol 

adım frekansı bulgularında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.08 ve -

1.31; p<0.05). Deney grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, sol adım 

uzunluğu, skuat sıçrama ve aktif sıçrama bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla 

Z=-1.96, -1.96, -1.96 ve -2.14; p<0.05) belirlenmiştir. Dinamik lunge hareketinde arkadaki 

bacağa uygulanan 60sn vibrasyon akut olarak 30m hızı, sağ-sol adım frekansını, sol adım 

uzunluğunu, skuat ve aktif sıçramayı etkilediğinden sonuç olarak patlayıcı ve elastik kuvveti 

geliştirebileceği, sağ-sol adım frekansını ve sol adım uzunluğuna yönelik antrenmanlarda 

kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı yapılacak çalışmalarla dinamik 

lunge hareketiyle arkadaki bacağa vibrasyon uygulamanın özellikle kuvvet, sürat ve çabukluk 

gelişimi için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vibrasyon, sprint, statik denge, skuat sıçrama, aktif sıçrama.  
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ACUTE EFFECTS OF VIBRATION TO BACKWARD LEG AT STATIC LUNGE 

MOVEMENT ON SPRINT, BALANCE AND JUMPING  

 

Abstract   

The purpose of this study was to investigate of the acute effects of vibration to backward leg at 

dynamic lunge movement on sprint, balance and jumping. Volunteered physically active (1-2 

hours in a week) 23 male students from Faculty of Sport Sciences were participated to the study. 

They were divided into randomized 2 groups [experimental group (n=11): age: 20.1±2.0 year, 

body height: 178.2±4.1 cm, body weight: 76.2±0.7 kg] and [control group (n=12): age: 21.6±0.9 

year, body height: 175.4±2.2 cm, body weight: 77.0±1.7 kg]. Each group participated to pre- 

and post-tests of sprint, static balance, squat jump and countermovement jump in 7 days after 

the familiarization. Both groups stayed in the dynamic lunge position but EG was in 4mm, 

50Hz, 60sec acute vibration to backward leg. Three minutes after they participated to 2x30m 

sprint test with 3min rest. Ninety seconds after they participated to two 30-sec static balance 

tests with 30sec rest. Same procedure used for squat and countermovement jump tests with a 

static balance test. The best performance of each test was evaluated. Pre- and post-training 

differences of each group were analyzed with Wilcoxon signed rank test. Mann Whitney U test 

was used for pre- post training comparisons between two groups. Probability level was p≤0.05. 

There were significant differences between the groups for 30m velocity and right-left stride 

frequency (Z=-2.08 and -1.31; p<0.05, respectively). There were significant differences 

between pre- and post-test 30m velocity, left stride length, squat jump, and countermovement 

jump for experimental group (Z=-1.96, -1.96, -1.96, and -2.14; p<0.05, respectively). Because 

there were acute effects of 60 sec vibration to backward leg at the dynamic lunge movement on 

left stride length, squat and countermovement jumps, it is concluded that it may develop for 

explosive and elastic power, use for training related to right-left stride frequency, and left stride 

length. Also, detailed studies about different sprint distances and whole body vibration at 

dynamic lunge movement may be effective for strength, speed and agility development in 

training sciences. 

Keywords: Vibration, sprint, static balance, squat jump, countermovement jump.  

 

GİRİŞ 

Vibrasyon osteoporoz ve Parkinson gibi kemik ve kas hastalıkları azaltma, terapi sağlama ve 

sportif performans artışı için kullanılan nöromusküler bir uygulamadır (Silva ve diğ, 2008). 

Vücut vibrasyona maruz kaldığında esner yapısından dolayı kaslar ve tendonlar depo enerjinin 

serbest kalma mekanizmasında yaya benzer öğeler gibi hareket eder (Rittweger, 2010). 

Özellikle 2000'li yıllarla birlikte titreşimin bir egzersiz ya da antrenman yöntemi olarak 

kullanıldığı çalışmaların popülerlik kazanmasıyla birlikte, herkesin ulaşabileceği vibrasyon 

uygulayabilen teknolojik cihazlar ortaya çıkmıştır (Kin İşler, 2007). Mester ve diğ. (2006) 

kuvvet antrenmanıyla kombine edilmiş tonik vibrasyon refleksini uyaran 20 Hz’nin üstü 
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frekansta 20-60 sn süreli vibrasyona bağlı tekrarlı kas kasılmalarının kastaki maksimal istemli 

kasılmayı geliştirebileceğini belirtmiştir. 

Dinamik hareket sırasında vibrasyon uygulamasının sıçrama, sprint ve dengeyle ilgili sportif 

performansa akut etkilerine yönelik literatürde pekçok çalışma (Bosco ve diğ., 1999; Rittweger 

ve diğ., 2000; Torvinen ve diğ., 2002; Cochrane ve Stannard, 2005; Guggenheimer ve diğ., 

2009; Dabbs ve diğ., 2011; Gerakaki ve diğ., 2013; Despina ve diğ., 2014; Padulo ve diğ, 2014; 

Ronnestad ve diğ., 2016) bulunmakla birlikte kullanılan vibrasyon genliği, frekansı, süresinin 

yanısıra seçilen hareketlerin çeşitlilik sergilemesi nedeniyle çalışmaların bulguları  farklılık 

göstermektedir. Bu bilgilere dayalı olarak belirli bir hareketle yapılacak belirli bir vibrasyon 

uygulamasının meydana getirdiği akut etkinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğundan bu 

çalışmanın amacı dinamik lunge hareketinde baskın bacağa uygulanan vibrasyonun denge, 

dikey sıçrama ve sprint parametrelerine akut etkisinin incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 

saat) 19 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar deney grubu (DG) ve kontrol 

grubu (KG) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tanımlayıcı İstatistik Parametreleri Kontrol Grubu (n=12) Deney Grubu (n=11) 

Yaş (yıl) 20.1±2.0 21.6±0.9 

Boy Uzunluğu (cm) 178.2±4.1 175.4±2.2 

Vücut Ağırlığı (kg) 76.2±0.7 77.0±1.7 
 

Araştırma Dizaynı 

Deney grubuna arkadaki bacağa vibrasyonlu, kontrol grubuna vibrasyonsuz dinamik lunge hareketi ve 

testlerden oluşan araştırma dizaynı tanıma ve alıştırma olarak uygulatıldıktan sonraki 7 gün içinde ön-

testler yapılmıştır. Deney grubuna arkadaki bacağa vibrasyonlu, kontrol grubuna vibrasyonsuz 60sn 

dinamik lunge hareketi şeklinde uygulamanın ardından son-testler uygulanmıştır. Uygulama sonrası 3dk 

pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testi yapılmıştır. Sprint testi 

bitiminde Kaçoglu ve Kale (2016)’nin belirttiği biçimde 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme 

aralıklarıyla 2 tekrarlı statik denge testi yapılmıştır. Statik denge testinin bitiminde 90sn dinlenmenin 

ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri uygulanmıştır. 

Her testteki en iyi performans derecesinin istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. 

Vibrasyon Uygulaması 

Tüm vücut vibrasyon cihazı (Power Plate, pro5, AIRdaptive, London, UK) yardımıyla dinamik lunge 

hareketi sırasında 4mm genlikte, 50Hz, 60sn arkadaki bacağa vibrasyon uygulaması yaptırılmıştır. 
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Verilerin Toplanması 

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı 

Katılımcıların hassasiyeti 0.1mm olan duvara monte olan stadiometre (Holtain, UK) kullanılarak boy 

uzunlukları ve hassasiyeti 0.1kg olan elektronik laboratuvar baskülü ̈(Seca, Vogel & Halke, Hamburg) 

kullanılarak vücut ağırlıkları Lohman ve diğ. (1988)’nin önerdiği şekilde ölçülmüştür.  

Sprint Testi 

Her katılımcı sprint sırasında uygulanan yatay ve dikey kuvveti ölçen motorize olmayan koşu bandında 

(Woodway Force 3.0, Woodway Inc., Waukesha, USA) 3dk arayla 2x30 m sprint testine katılmıştır. 

Arkadaki bağlantı mesafesinin katılımcıya göre ayarlanabilir kayışı bulunan ve özel kemeriyle bele 

bağlanan yatay kuvvet ölçer katılımcının boy uzunluğuna göre koşu bandına paralel hale getirilmiştir. 

Katılımcının sergilediği 2x30m sprint testinden derecesi en iyi olan istatistiksel değerlendirmeye 

alınmıştır. Otuz metre sprint sırasında sergilenen iki bacağa ait hız (V), adım frekansı (AF), adım 

uzunluğu (AU), yatay kuvvet (YK), dikey kuvvet (DK), iş (İş) ve güç (Güç), baskın bacağa ait baskın 

bacak adım frekansı (AFBB), baskın bacak adım uzunluğu (AUBB), baskın bacak yatay kuvveti 

(YKBB), baskın bacak dikey kuvvet (DKBB), baskın bacak iş (İşBB), baskın bacak güç (GüçBB), 

baskın olmayan bacağa ait baskın olmayan bacak adım frekansı (AFBOB), baskın olmayan bacak adım 

uzunluğu (AUBOB), baskın olmayan bacak yatay kuvveti (YKBOB), baskın olmayan bacak dikey 

kuvvet (DKBOB), baskın olmayan bacak iş (İşBOB), baskın olmayan bacak güç (GüçBOB) verileri 

200Hz’de bilgisayara kaydedilmiştir. 

Denge Testi 

Katılımcıların ayakkabısız halde 30sn çift ayak statik dengeleri kinestetik denge cihazı (SportKAT 

4000-TS, LLC, Vista, CA, USA) ile test edilmiştir. Katılımcının ayaklarla dengede durma hareketleri 

cihazın eğimli sensörü tarafından algılanıp denge puanı (DP), sağ taraf denge puanı (DPsağ), sol taraf 

denge puanı (DPsol), ön taraf denge puanı (DPön), arka taraf denge puanı (DParka), sağ-sol tarafların 

denge oranı (DOsağ-sol) ve ön-arka tarafların denge oranı (DOön-arka) direk bilgisayara aktarılmıştır. 

Dengeye etkisini ortadan kaldırmak amacıyla katılımcıların kolları göğsün önünde çapraz pozisyonda 

tutturulmuştur ve cihazın bilgisayar ekranı katılımcının yüz hizasına gelecek şekilde ayarlanmıştır. 

Katılımcıdan denge testi boyunca ayağının tabanıyla bilgisayar ekranındaki “X” işaretini ekranın 

ortasında platformun merkez noktasına getirmesi istenmiştir. Test başlamadan önce katılımcının ayak 

tabanıyla yönlendirdiği ekranda “X” işaretini platformun merkez nokrasında tutması beklenmiş ve 

platform merkez noktasına getirdiği anda test başlatılmış ve 30sn sonrasında otomatik olarak 

sonlanmıştır.  

Dikey Sıçrama Testi  

Katılımcılara dikey sıçrama olarak SS ve AS testleri uygulanmıştır. Elektronik açma-kapama anahtarı 

görevi yapan sıçrama matının verilerini 1000Hz’de bilgisayara aktarabilen ESC 2XXX Series Data 

Acquisition bilgisayar yazılımı (Tümer Elektronik, 2004) kullanılarak SS ve AS’nin havada kalış süresi 

bilgisayara aktarılmıştır. Her dikey sıçrama testi sonrası katılımcılar 60sn dinlendirilmiştir. Her dikey 

sıçrama testi için 30sn dinlenme aralarıyla 2 deneme yaptırılmış ve en yüksek sıçrama yüksekliği 

istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Bosco ve diğ. (1983)’nin kullandığı formülle [h = g.tf2.8-1.100; 

h = sıçrama yüksekliği (cm), g = yerçekimi ivmesi (9.81 m.sn-2.), tf = havada kalış süresi (s)] sıçrama 

yükseklikleri hesaplanmıştır. SS mat üzerinde ayaklar omuz genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, 

eller belde ve 90o sabit skuat pozisyonundan dikeye sıçrama, AS aynı mat üzerinde ayaklar omuz 
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genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller belde, ayaktan dizler üzerine mümkün olan en kısa sürede 

90o skuat pozisyonuna çökerek dikeye sıçrama şeklinde yaptırılmıştır. En yüksek AS yüksekliğinden 

en yüksek SS yüksekliği çıkarılarak AS-SS farkı (ASfark) belirlenmiştir. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizi için istatiksel analiz programı SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılmıştır. 

Ön test ve son test değerlerinin tüm ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Çalışma öncesi ve 

sonrası sprint, sıçrama ve denge parametrelerinde grupiçi anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için 

Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi yapılmıştır. Gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. 30m Sprint grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

30 m sprint parametreleri 

(Sağ ve Sol) 

Ön test bulguları Son test bulguları 
Z p 

Ort±Ss Ort±Ss 

30 m hız 

(m/sn) 

DG 4,52±0,30 4,66±0,24 -1,96* 0,05 

KG 4,85±0,34 4,87±0,23 -0,15 0,48 

Z -2,08 -1,72 
 

p 0,04 0,08 

AFsağ (Hz) 

DG 1,05±0,18 4,06±0,66 -1,60 0,11 

KG 1,03±0,20 3,98±0,53 -0,66 0,51 

Z -0,70 -0,08 
 

p 0,49 0,94 

AFsol (Hz) 

DG 3,90±0,24 3,91±0,27 -0,60 0,95 

KG 4,16±0,50 3,94±0,53 -0,97 0,33 

Z -1,47 -0,25 
 

p 0,14 0,81 

AUsağ (m) 

DG 1,63±0,40 1,50±0,56 -0,89 0,37 

KG 1,50±0,49 1,70±0,48 -0,97 0,33 

Z -0,82 -1,31 
 

P 0,41 0,19 

AUsol (m) 

DG 1,33±0,23 1,58±0,36 -1,96 0,05 

KG 1,40±0,21 1,57±0,31 -1,38 0,17 

Z -0,45 -0,08 
 

P 0,65 0,94 

YKsağ  (N) 

DG 149,37±11,64 140,30±13,53 -1,24 0,21 

KG 151,67±23,53 154,02±24,94 -0,46 0,65 

Z 0,00 -1,14 
 

p 1,00 0,25 

YKsol (N) 

DG 137,00±13,92 146,00±15,71 -0,89 0,37 

KG 151,49±27,90 153,82±20,77 -0,66 0,51 

Z -1,23 -0,57 
 

p 0,22 0,57 

DKsağ (N) 

DG 688,48±101,26 667,89±119,47 -0,89 0,37 

KG 650,19±88,84 666,91±159,05 -0,46 0,65 

Z -1,43 -0,08 
 

p 0,25 0,94 

DKsol (N) 

DG 658,07±102,38 671,01±85,10 -0,65 0,52 

KG 729,15±150,37 709,25±102,24 -0,87 0,39 

Z -1,14 -0,08 
 

p 0,25 0,94 

İşsağ (J) 

DG 201,47±38,53 678,24±59,94 -1,60 0,11 

KG 222,10±40,14 245,68±73,03 -1,27 0,20 

Z -1,14 0,00 
 

p 0,25 1,00 

İşsol (J) 
DG 215,39±59,54 220,90±94,12 -0,18 0,86 

KG 229,04±91,52 261,76±68,67 -0,87 0,39 
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Z 0,00 -1,14 
 

p 1,00 0,25 

Güçsağ  (W) 

DG 709,98±68,67 678,24±56,94 -1,01 0,31 

KG 767,77±160,52 787,31±133,53 -0,46 0,65 

Z -0,33 -1,88 
 

p 0,74 0,06 

Güçsol (W) 

DG 605,22±80,38 685,14±89,42 -1,60 0,11 

KG 735,46±168,60 743,58±122,42 -0,26 0,80 

Z -1,72 -0,82 
 

p 0,09 0,41 

 *p<0.05 

Tablo 3. 30m Sprint grupiçi ve gruplararası sağ-sol bacak ort ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

30 m sprint  parametreleri 

(Sağ ve Sol Ort.) 

Ön test bulguları Son test bulguları 
Z p 

Ort±Ss Ort±Ss 

AF (m) 

DG 3,84±0,29 3,87±0,49 -0,12 0,90 

KG 4,12±0,53 3,96±0,39 -0,56 0,58 

Z -1,31 -0,25 
 

p 0,02 0,81 

AU (Hz) 

DG 1,52±0,29 1,63±0,35 -1,13 0,26 

KG 1,37±0,59 1,71±0,38 -1,13 0,26 

Z -0,45 -0,62 
 

p 0,65 0,54 

YK (N) 

DG 143,14±10,08 143,10±7,17 -0,60 0,95 

KG 151,57±17,95 153,92±17,92 -0,97 0,33 

Z -1,07 -1,39 
 

p 0,29 0,17 

 

DK (N) 

DG 673,28±83,13 669,45±93,57 0,77 0,44 

KG 689,67±113,65 688,18±120,33 -0,36 0,72 

Z -0,25 -0,33 
 

p 0,81 0,74 

 

İş (J) 

DG 208,43±46,09 233,45±48,85 -1,48 0,14 

KG 225,57±58,91 253,72±64,58 -1,17 0,24 

Z -0,50 -0,74 
 

p 0,62 0,46 

 

Güç (W) 

DG 655,60±65,26 681,69±48,60 -0,77 0,44 

KG 751,61±133,40 765,45±103,73 -1,17 0,24 

Z -1,47 -1,80 
 

p 0,14 0,07 

               *p<0.05 

Tablo 4. Statik denge grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

Statik denge  parametreleri 
 

Ön test 

bulguları 
Son test bulguları 

Z p 

Ort±Ss Ort±Ss 

Dskor 

DG 551,44±291,95 530,22±296,30 -0,65 0,52 

KG 645,00±276,71 521,40±270,46 -1,58 0,11 

Z -0,78 0,00 
 

p 0,44 1,00 

Dsağ DG 225,33±178,46 189,44±68,71 -0,18 0,86 
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KG 334,90±255,44 237,00±156,88 -0,97 0,33 

Z -0,74 -0,41 
 

p 0,46 0,68 

Dsol 

DG 326,11±264,70 322,66±256,82 -0,53 0,60 

KG 310,10±111,13 284,20±251,04 -0,82 0,42 

Z -0,74 -0,98 
 

p 0,46 0,33 

Dön 

DG 435,00±288,93 350,55±315,30 -1,96 0,51 

KG 433,70±262,58 297,70±174,29 -1,58 0,11 

Z -0,08 -0,16 
 

p 0,94 0,87 

Darka 

DG 116,44±96,98 168,66±121,36 -1,24 0,21 

KG 211,30±216,48 223,70±242,21 -0,87 0,39 

Z -0,49 0,00 
 

p 0,62 1,00 

Dsağ-sol ort. 

DG 0,43±0,22 0,34±0,28 -0,89 0,37 

KG 0,35±0,19 0,42±0,26 -0,76 0,45 

Z -0,74 -0,82 
 

p 0,46 0,41 

Dön-arka ort. 

DG 0,58±0,23 0,43±0,31 -1,48 0,14 

KG 0,58±0,34 0,56±0,26 -0,51 0,96 

Z -0,08 -0,90 
 

p 0,94 0,37 

Tablo 5. Sıçrama grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

Dikey sıçrama  parametreleri 
 

Ön test 

bulguları 

Son test 

bulguları Z p 

Ort±Ss Ort±Ss 

SS (cm) 

DG 37,33±2,40 34,67±3,04 -1,96 0,05 

KG 35,10±3,35 33,90±4,09 -1,90 0,06 

Z -1,36 -0,21 
 

P 0,17 0,84 

AS (cm) 

DG 35,00±3,54 32,89±3,02 -2,14 0,03 

KG 33,30±3,68 32,10±4,28 -1,13 0,26 

Z -0,66 -0,08 
 

P 0,51 0,93 

SS-AS farkı (cm) 

DG 2,33±2,00 1,78±2,49 -0,50 0,61 

KG 1,80±1,32 1,80±1,23 -0,21 0,83 

Z -0,46 -0,80 
 

p 0,65 0,42 

  *p<0.05 

Tablo 2’de görüldüğü üzere gruplararası ön test karşılaştırmasında 30m hız ve Tablo 3’de 

görüldüğü üzere AF frekansı bulgularında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(sırasıyla Z=-2.08 ve -1.31; p<0.05). Deney grubunun Tablo 2’de görüldüğü üzere ön test-son 

test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, AUsol, Tablo 5’de görüldüğü üzere SS ve AS 

bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla Z=-1.96, -1.96, -1.96 ve -2.14; p<0.05) 

belirlenmiştir.  

SONUÇ 

Dinamik lunge hareketinde arkadaki bacağa uygulanan 60sn vibrasyon akut olarak 30m hızı, 

sağ-sol adım frekansını, sol adım uzunluğunu, skuat ve aktif sıçramayı etkilediğinden sonuç 
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olarak patlayıcı ve elastik kuvveti geliştirebileceği, sağ-sol adım frekansını ve sol adım 

uzunluğuna yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren 

ayrıntılı yapılacak çalışmalarla dinamik lunge hareketiyle arkadaki bacağa vibrasyon 

uygulamanın özellikle kuvvet, sürat ve çabukluk gelişimi için antrenman bilimine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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STATİK LUNGE HAREKETİNDE TÜM VÜCUT VİBRASYON UYGULAMASININ 

SPRİNT, DENGE VE SIÇRAMAYA AKUT ETKİLERİ 

 

Caner SEYDEL, Mehmet KALE  

Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Eskişehir/ Türkiye 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı statik lunge hareketinde tüm vücut vibrasyon (TVV) uygulamasının sprint, denge 

ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak 

aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 19 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar 

[deney grubu (n=9): yaş: 21.8±1.5 yıl, boy uzunluğu: 179.3±3.0 cm, vücut ağırlığı: 75.0±0.9 kg] ve 

[kontrol grubu (n=10): yaş: 21.2±2.1 yıl, boy uzunluğu: 176.2±1.7 cm, vücut ağırlığı: 78.3± 2.8 kg] 

olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, statik denge, skuat ve aktif sıçrama testleri, deney 

grubuna 4mm genlikte 50Hz olmak üzere 60sn statik lunge hareketinde tüm vücut vibrasyon 

uygulaması, kontrol grubuna vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareket tanıma ve alıştırma olarak 

uygulatıldıktan sonraki 7 gün içinde ön-testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler 

yapılmıştır. Statik lunge pozisyonunda 60sn bekleme şeklinde tüm vücut vibrasyon uygulaması sonrası 

3dk pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine katılmışlardır. Test 

bitiminde 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı statik denge ve 90sn 

dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri 

yapılmıştır. Her testteki en iyi performans derecesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Grup içi fark 

olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney 

U testiyle analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön test 

karşılaştırmasında sağ-sol bacak statik denge ve sağ adım frekansında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.17 ve -2.03; p<0.05). Deney grubunun ön test-son test grup içi 

karşılaştırmasında sağ-sol adım AU bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (Z=-2.11; p<0.05) 

belirlenmiştir. Kontrol grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, sağ adım uzunluğu, 

sol adım kuvvet, sağ-sol adım iş, sol bacak iş ve sağ-sol adım güç bulgularında istatiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.03, -2.31, -2.19, -2.07; p<0.05, Z=-2.67 ve -2.67; p<0.01). Bu 

bulgulardan hareketle sonuç olarak statik lunge hareketinde akut uygulanan 60sn tüm vücut vibrasyonun 

skuat ve aktif sıçramayı etkilemediği, sağ-sol bacak statik dengeye, sağ adım frekansına, sağ-sol adım 

uzunluğuna yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı 

yapılacak çalışmalarla statik lunge hareketiyle tüm vücut vibrasyonun özellikle sürat ve çabukluk 

gelişimi için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüm vücut vibrasyonu, sprint, statik denge, skuat sıçrama, aktif sıçrama.  

ACUTE EFFECTS OF WHOLE BODY VIBRATION AT STATIC LUNGE MOVEMENT ON 

SPRINT, BALANCE AND JUMPING  

Abstract 

The purpose of this study was to investigate of the acute effects of whole body vibration at static lunge 

movement on sprint, balance and jumping. Volunteered physically active (1-2 hours in a week) 19 male 

students from Faculty of Sport Sciences were participated to the study. They were divided into 
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randomized 2 groups [experimental group (n=9): age: 21.8±1.5 year, body height: 179.3±3.0 cm, body 

weight: 75.0±0.9 kg] and [control group (n=10): age: 21.2±2.1 year, body height: 176.2±1.7 cm, body 

weight: 78.3± 2.8 kg]. Each group participated to pre- and post-tests of sprint, balance, squat jump, and 

countermovement jump in 7 days after the familiarization. Both groups stayed in the static lunge position 

but EG was in 4mm, 50Hz, 60sec acute whole body vibration. Three minutes after they participated to 

2x30m sprint test with 3min rest. Ninety seconds after they participated to two 30-sec static balance 

tests with 30sec rest. Same procedure used for squat and countermovement jump tests with a static 

balance test. The best performance of each test was evaluated. Pre- and post-training differences of each 

group were analyzed with Wilcoxon signed rank test. Mann Whitney U test was used for pre- post 

training comparisons between two groups. Probability level was p≤0.05. There were significant 

differences between the groups for right-left static balance and right stride frequency (Z=-2.27 and -

2.03; p<0.05, respectively). There was a significant difference between pre- and post-test right-left stride 

length for experimental group (Z=-2.11; p<0.05). There were significant differences between pre- and 

post-test 30m velocity, right stride length, left stride force, right-left stride work, left stride work and 

right-left stride power for experimental group (Z=-2.03, -2.31, -2.19, -2.07; p<0.05, Z=-2.67 and -2.67; 

p<0.01, respectively). As a result of this study it is concluded that there is no an acute effect of whole 

body vibration at static lunge movement on squat and countermovement jumps but it may use for 

training related to right-left leg static balance, right stride frequency, right-left stride length and also 

detailed studies about different sprint distances and whole body vibration at static lunge movement may 

be effective for speed and agility development in training sciences. 

Keywords: Whole body vibration, sprint, static balance, squat jump, countermovement jump.  

 

GİRİŞ 

Bir kütlenin sabit bir noktaya göre yaptığı salınım olarak açıklanabilen vibrasyon insan vücudunda 

düzenli ya da düzensiz olarak bir araç yardımı ya da insan ile temasta olan başka bir mekanizmanın 

hareketleriyle oluşur (Yılmaz ve Kin İşler, 2003). Vibrasyonun kasa uygulanmasından kısa bir süre 

sonra kasta istemsiz kasılmalar başlamakta ve bu kasılmalar kademeli olarak artarak bir düzeye 

ulaşmakta ve vibrasyon uygulaması sonlanana kadar sabit bir düzeyde devam etmektedir (Kale, 2010). 

Antrenman şeklinde ilk olarak 1980 yılında Rusya’da kullanılan vibrasyon antrenmanı (VT)’nın akut ve 

kronik etkisiyle ilgili pekçok çalışma bulunmaktadır. En büyük gelişimler antrene olmayan gruplarda 

ve akut etki olarak belirlenmiştir (Wilcock ve diğ., 2009). Genellikle antrenman öncesi kassal 

yorgunluğu engellemek için uygulanmaktadır (Rhea ve Kenn, 2009). Bunun yanısıra vibrasyon 

antrenmanını kuvvet antrenmanı öncesi ısınma olarak kullanılmıştır (Cormie ve diğ., 2006). Mester ve 

diğ. (2006) Tonik kas kasılmasıyla kombine edilen kuvvet antrenmanının maksimum istemli kasılmayı 

artırdığını belirlemiştir. Maksimal kuvvet laboratuar koşullarında sıçrama testleri ile ölçülebilmekte 

(Bosco ve diğ., 1983) ve bu sıçrama testleri sprint koşuları ile yüksek seviyede ilişki sergilemektedir 

(Hennessy ve Kilty., 2001). Sadece konsantrik aktivasyon gerektiren skuat sıçrama (SS) patlayıcı 

kuvvetin temel fonksiyonel belirleyicisi olarak kullanılabilmektedir (Bencke ve diğ., 2002). Orta 

düzeyde eksentrik aktivasyonu takiben yüksek konsantrik aktivasyon içeren aktif sıçrama (AS) sırasında 

elastik kuvvet devreye girmekte ve daha karışık zamanlamayla motor ünitelerin yavaş katılımını 

içermekte dolayısıyla da tendon ve kas fiberlerinin eksentrik hareketi sebebiyle daha yüksek güçle 

gerilmektedir (Huijing, 1992). Ayrıca pek çok kasın optimal kullanımı ve farklı duyusal algıların (görsel, 

işitsel, duyusal) birarada kullanımını gerektiren, sportif performansın diğer önemli etkeni olan, statik ve 

dinamik olarak test edilebilen dengeyle Fariz (2016)’e göre iyi bir fonksiyonel postüral kontrol sistemine 

bağlı olarak destek merkezi üzerinde vücudun ağırlık merkezini devam ettirebilmek mümkündür. 
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Spor bilimlerinde performans gelişimine yönelik güncel antrenman yaklaşımlarında yeni teknoloji 

içeren antrenmanlar oldukça yaygın kullanılmaktadır ve vibrasyonla antrenman gelişen teknolojiye 

bağlı olarak yenilenen en popüler antrenman yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı statik lunge 

hareketinde tüm vücut vibrasyon (TVV) uygulamasının sprint, denge ve sıçramaya akut etkilerini 

incelemektir.  

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak aktif (haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 19 

erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar deney grubu (DG) ve kontrol grubu (KG) 

olarak 2 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tanımlayıcı İstatistik Parametreleri Kontrol Grubu (n=10) Deney Grubu (n=9) 

Yaş (yıl) 21.2±2.1 21.8±1.5 

Boy Uzunluğu (cm) 176.2±1.7 179.3±3.0 

Vücut Ağırlığı (kg) 78.3±2.8 75.0±0.9 

 

Araştırma Dizaynı 

Çalışma için katılımcılara deneme ölçüm ve testleri uygulandıktan sonraki 7-10 gün içinde aynı saat 

aralığında ön-testler uygulanmıştır. Sabah bölümünde çalışmaya antropometrik ölçümlerle başlanmış 

ve 20dk istedikleri ısınmanın ardından 3dk arayla 2 denemenin en iyisi istatistiksel değerlendirmeye 

alındığı 2x30m sprint testine girmiş ve Kaçoğlu ve Kale (2016)’nin belirttiği biçimde 90sn pasif 

dinlendikten sonra statik denge testine ve sonrasında 90sn dinlenmenin ardından dikey sıçrama 

testlerine alınmıştır. Her katılımcı tekrararası 30sn ve testlerarası 60sn pasif dinlenme içeren 2 tekrarlı 

SS ve AS gerçekleştirmiş ve ön-testler tamamlanmıştır. Her tür sıçrama için yapılan 2 denemenin en 

iyisi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Üç gün ara sonrası DG’ye son-test öncesinde her iki ayak 

vibrasyon platformu üzerinde ve dizler yaklaşık 120º’de bükülmüş şekilde yerleştirili halde eller belde 

60 sn boyunca 50 Hz frekansta ve 4mm genliğinde statik lunge hareketinde vibrasyon cihazı (Power 

Plate, pro5, AIRdaptive, London, UK) ile ayaklar altından tüm vücut vibrasyon uygulaması yaptırılmıştır 

ve bitiminde 90sn pasif dinlenme uygulanmıştır. Pasif dinlenme sonrasında testler aynı yöntemle tekrar 

edilmiştir. KG ön-testler sonrası vibrasyon uygulaması yapmadan son-testleri DG ile aynı prosedürde 

gerçekleştirmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı  

Katılımcıların hassasiyeti 0.1mm olan duvara monte olan stadiometre (Holtain, UK) kullanılarak boy 

uzunlukları ve hassasiyeti 0.1kg olan elektronik laboratuvar baskülü̈ (Seca, Vogel & Halke, Hamburg) 

kullanılarak vücut ağırlıkları Lohman ve diğ. (1988)’nin önerdiği şekilde ölçülmüştür.  

Sprint Testi 



531 
 

Her katılımcı sprint sırasında uygulanan yatay ve dikey kuvveti ölçen motorize olmayan koşu bandında 

(Woodway Force 3.0, Woodway Inc., Waukesha, USA) 3dk arayla 2x30 m sprint testine katılmıştır. 

Arkadaki bağlantı mesafesinin katılımcıya göre ayarlanabilir kayışı bulunan ve özel kemeriyle bele 

bağlanan yatay kuvvet ölçer katılımcının boy uzunluğuna göre koşu bandına paralel hale getirilmiştir. 

Katılımcının sergilediği 2x30m sprint testinden derecesi en iyi olan istatistiksel değerlendirmeye 

alınmıştır. Otuz metre sprint sırasında sergilenen iki bacağa ait hız (V), adım frekansı (AF), adım 

uzunluğu (AU), yatay kuvvet (YK), dikey kuvvet (DK), iş (İş) ve güç (Güç), baskın bacağa ait baskın bacak 

adım frekansı (AFBB), baskın bacak adım uzunluğu (AUBB), baskın bacak yatay kuvveti (YKBB), baskın 

bacak dikey kuvvet (DKBB), baskın bacak iş (İşBB), baskın bacak güç (GüçBB), baskın olmayan bacağa 

ait baskın olmayan bacak adım frekansı (AFBOB), baskın olmayan bacak adım uzunluğu (AUBOB), 

baskın olmayan bacak yatay kuvveti (YKBOB), baskın olmayan bacak dikey kuvvet (DKBOB), baskın 

olmayan bacak iş (İşBOB), baskın olmayan bacak güç (GüçBOB) verileri 200Hz’de bilgisayara 

kaydedilmiştir. 

Denge Testi 

Katılımcıların ayakkabısız halde 30sn çift ayak statik dengeleri kinestetik denge cihazı (SportKAT 4000-

TS, LLC, Vista, CA, USA) ile test edilmiştir. Katılımcının ayaklarla dengede durma hareketleri cihazın 

eğimli sensörü tarafından algılanıp denge puanı (DP), sağ taraf denge puanı (DPsağ), sol taraf denge 

puanı (DPsol), ön taraf denge puanı (DPön), arka taraf denge puanı (DParka), sağ-sol tarafların denge 

oranı (DOsağ-sol) ve ön-arka tarafların denge oranı (DOön-arka) direk bilgisayara aktarılmıştır. Dengeye 

etkisini ortadan kaldırmak amacıyla katılımcıların kolları göğsün önünde çapraz pozisyonda 

tutturulmuştur ve cihazın bilgisayar ekranı katılımcının yüz hizasına gelecek şekilde ayarlanmıştır. 

Katılımcıdan denge testi boyunca ayağının tabanıyla bilgisayar ekranındaki “X” işaretini ekranın 

ortasında platformun merkez noktasına getirmesi istenmiştir. Test başlamadan önce katılımcının ayak 

tabanıyla yönlendirdiği ekranda “X” işaretini platformun merkez nokrasında tutması beklenmiş ve 

platform merkez noktasına getirdiği anda test başlatılmış ve 30sn sonrasında otomatik olarak 

sonlanmıştır.  

Dikey Sıçrama Testi 

Katılımcılara dikey sıçrama olarak SS ve AS testleri uygulanmıştır. Elektronik açma-kapama anahtarı 

görevi yapan sıçrama matının verilerini 1000Hz’de bilgisayara aktarabilen ESC 2XXX Series Data 

Acquisition bilgisayar yazılımı (Tümer Elektronik, 2004) kullanılarak SS ve AS’nin havada kalış süresi 

bilgisayara aktarılmıştır. Her dikey sıçrama testi sonrası katılımcılar 60sn dinlendirilmiştir. Her dikey 

sıçrama testi için 30sn dinlenme aralarıyla 2 deneme yaptırılmış ve en yüksek sıçrama yüksekliği 

istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Bosco ve diğ. (1983)’nin kullandığı formülle [h = g.tf2.8-1.100; 

h = sıçrama yüksekliği (cm), g = yerçekimi ivmesi (9.81 m.sn-2.), tf = havada kalış süresi (s)] sıçrama 

yükseklikleri hesaplanmıştır. SS mat üzerinde ayaklar omuz genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller 

belde ve 90o sabit skuat pozisyonundan dikeye sıçrama, AS aynı mat üzerinde ayaklar omuz 

genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller belde, ayaktan dizler üzerine mümkün olan en kısa sürede 

90o skuat pozisyonuna çökerek dikeye sıçrama şeklinde yaptırılmıştır. En yüksek AS yüksekliğinden en 

yüksek SS yüksekliği çıkarılarak AS-SS farkı (ASfark) belirlenmiştir. 

 

Verilerin Analizi  
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Verilerin analizi için istatiksel analiz programı SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılmıştır. Ön 

test ve son test değerlerinin tüm ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Çalışma öncesi ve 

sonrası sprint, sıçrama ve denge parametrelerinde grupiçi anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için 

Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi yapılmıştır. Gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. 30m sprint iki bacak parametreleri grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma 

tablosu 

30 m sprint 

parametreleri (Sağ ve 

Sol) 

Ön test 

bulguları 

Son test 

bulguları 
Z P 

Ort±Ss Ort±Ss 

30 m hız 

(m/sn) 

DG 4,56±0,16 4,81±0,81 -0,65 0,52 

KG 4,53±0,36 4,77±0,34 
-

2,03* 
0,04 

z -0,44 -0,93 

 

p 0,66 0,35 

AFsağ 

(Hz) 

DG 4,07±0,17 4,18±0,35 -0,89 0,37 

KG 3,91±0,10 3,92±0,76 -1,60 0,11 

Z -2,03* -0,97 

 

P 0,04 0,33 

AFsol 

(Hz) 

DG 4,24±0,45 3,98±0,51 -1,00 0,31 

KG 4,50±1,16 4,27±0,56 -0,28 0,78 

Z -0,40 -0,66 

 

P 0,69 0,51 

AUsağ 

(m) 

DG 1,28±0,25 1,33±0,19 -0,89 0,37 

KG 1,22±0,25 1,60±0,44 
-

2,31* 
0,02 

Z -0,71 -1,37 

 

p 0,48 0,17 

AUsol (m) DG 1,30±0,18 1,41±0,26 -0,89 0,37 
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KG 1,30±0,28 1,33±0,26 -1,01 0,31 

z -0,57 -0,62 

 

p 0,57 0,54 

YKsağ  

(N) 

DG 132,63±25,72 133,00±12,26 -0,06 0,95 

KG 135,45±19,26 137,72±23,15 -0,65 0,52 

z -0,57 0,22 

 

p 0,57 0,83 

YKsol (N) 

DG 136,48±9,19 137,50±20,51 -0,18 0,86 

KG 136,65±9,81 143.70±14,90 -1,13 0,26 

z -0,04 -0,93 

 

p 0,97 0,35 

DKsağ 

(N) 

DG 641,63±103,69 619,04±63,81 -0,18 0,86 

KG 651,36±135,43 664,87±112,63 -0,77 0,44 

z -0,04 -0,84 

 

p 0,97 0,40 

DKsol (N) 

DG 633,21±78,88 654,57±106,08 -0,42 0,68 

KG 702,20±132,48 678,82±146,07 -1,13 0,26 

z -0,93 -0,40 

 

p 0,35 0,69 

İşsağ (J) 

DG 179,17±59,83 196,01±50,71 -1,60 0,11 

KG 178,20±61,24 177,04±54,54 -0,60 0,95 

z -0,40 -1,02 

 

p 0,69 0,31 

İşsol (J) 

DG 180,98±28,47 184,47±28,98 -0,53 0,59 

KG 170,83±41,33 229,97±58,30 -2,67 0,01 

z -0,66 -1,81  
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P 0,51 0,07 

Güçsağ  

(W) 

DG 636,72±135,72 633,18±64,76 -0,06 0,95 

KG 646,56±130,03 691,68±141,37 -0,89 0,37 

z -0,57 -0,57 

 

p 0,57 0,57 

Güçsol 

(W) 

DG 619,47±49,94 633,53±93,82 -0,30 0,77 

KG 626,99±65,58 703,34±97,40 -2,19 0,02 

z -0,40 -1,37 

 

p 0,69 0,17 

   *p  0.05 

Tablo 3. 30m Sprint grupiçi ve gruplararası sağ-sol bacak ort ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

30 m sprint  

parametreleri 

(Sağ ve Sol Ort.) 

Ön test 

bulguları 

Son test 

bulguları 
Z P 

Ort±Ss Ort±Ss 

AF 

(m) 

DG 3,84±0,29 3,87±0,49 -0,12 0,90 

KG 4,12±0,53 3,96±0,39 -0,56 0,58 

Z -1,31* -0,25 

 

P 0,02 0,81 

AU 

(Hz) 

DG 1,52±0,29 1,63±0,35 -1,13 0,26 

KG 1,37±0,59 1,71±0,38 -1,13 0,26 

Z -0,45 -0,62 

 

P 0,65 0,54 

YK 

(N) 

DG 143,14±10,08 143,10±7,17 -0,60 0,95 

KG 151,57±17,95 153,92±17,92 -0,97 0,33 

Z -1,07 -1,39 

 

P 0,29 0,17 
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DK 

(N) 

DG 673,28±83,13 669,45±93,57 0,77 0,44 

KG 689,67±113,65 688,18±120,33 -0,36 0,72 

Z -0,25 -0,33 

 

P 0,81 0,74 

 

İş (J) 

DG 208,43±46,09 233,45±48,85 -1,48 0,14 

KG 225,57±58,91 253,72±64,58 -1,17 0,24 

Z -0,50 -0,74 

 

P 0,62 0,46 

 

Güç 

(W) 

DG 655,60±65,26 681,69±48,60 -0,77 0,44 

KG 751,61±133,40 765,45±103,73 -1,17 0,24 

Z -1,47 -1,80 

  

P 0,14 0,07 

  *p  0.05 

Tablo 4. Statik denge grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu 

Statik Denge 

Parametreleri 

Ön-test 

Bulguları 

(Ort±Ss) 

Son-test 

Bulguları 

(Ort±Ss) 

Z p 

DP (sayı) 

DG 
473.89±109.

58 
490.56±135.82 -0.18 

0.8

6 

KG 
602.44±279.

48 
499.00±195.96 -1.48 

0.1

4 

Z -0.49 -0.49 

 

p 0.63 0.63 

DPSağ 

(sayı) 

DG 
218.78±69.7

5 
218.44±68.50 -0.18 

0.8

6 

KG 
240.44±158.

42 
183.56±91.94 -1.48 

0.1

4 

z -0.04 -1.28  
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p 0.97 0.20 

DPSol 

(sayı) 

DG 
254.89±92.0

7 
271.78±133.01 -0.60 

0.9

5 

KG 
361.55±247.

59 
315.67±191.64 -0.65 

0.5

2 

Z -0.66 -0.49 

 

p 0.51 0.63 

DPÖn 

(sayı) 

DG 
235.56±137.

68 
327.00±235.41 -0.89 

0.3

7 

KG 
378.67±223.

78 
315.22±156.40 -0.30 

0.7

7 

z -1.28 -0.22 

 

p 0.20 0.83 

DPArka 

(sayı) 

DG 
249.44±118.

79 
163.78±133.08 -1.24 

0.2

1 

KG 
250.11±278.

87 
184.00±113.57 -0.24 

0.8

1 

Z -1.28 -0.49 

 

p 0.20 0.63 

DOSağ-Sol 

DG 0.24±0.15 0.19±0.20 -0.65 
0.5

2 

KG 0.44±0.20 0.37±0.21 -0.18 
0.8

6 

Z -2.17* -1.63 

 

p 0.03 0.10 

DOÖn-Arka DG 0.34±0.31 0.60±0.30 -1.60 
0.1

1 

*p  0.05 
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Tablo 5. Sıçrama grupiçi ve gruplararası ön-test ve son-test karşılaştırma tablosu  

Dikey Sıçrama 

Parametreleri 

Ön-test 

Bulguları 

(Ort±Ss) 

Son-test 

Bulguları 

(Ort±Ss) 

Z p 

SS (cm) 

DG 33.11±5.25 34.11±5.13 -1.27 
0.2

1 

KG 36.44±6.42 36.44±5.98 0.00 
1.0

0 

Z -0.71 -0.89 

 

p 0.48 0.37 

AS (cm) 

DG 31.56±5.22 31.11±4.15 -0.97 
0.3

4 

KG 33.78±5.50 33.89±5.84 -0.60 
0.5

5 

Z -0.93 -1.16 

 

p 0.35 0.25 

AS-SSfark 

(cm) 

DG 1.56±1.24 3.11±2.15 -1.36 
0.1

7 

KG 2.67±2.18 3.00±2.12 -0.57 
0.5

7 

Z -1.13 -0.05 

 

p 0.26 0.96 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere gruplararası ön test karşılaştırmasında sağ-sol bacak statik denge ve Tablo 

2’de görüldüğü üzere sağ adım frekansında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-

2.17 ve -2.03; p<0.05). Tablo 3’de görüldüğü üzere DG’nin ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 

sağ-sol adım AU bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (Z=-2.11; p<0.05) belirlenmiştir. KG’nin 

Tablo 2’de görüldüğü üzere ön-test ve son-test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, sağ adım uzunluğu, 

sol adım kuvvet, sağ-sol adım iş, sol bacak iş ve sağ-sol adım güç bulgularında istatiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.03, -2.31, -2.19, -2.07; p<0.05, Z=-2.67 ve -2.67; p<0.01).  

SONUÇ  

Bu bulgulardan hareketle sonuç olarak statik lunge hareketinde akut uygulanan 60sn tüm vücut 

vibrasyonun skuat ve aktif sıçramayı etkilemediği, sağ-sol bacak statik dengeye, sağ adım frekansına, 
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sağ-sol adım uzunluğuna yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren 

ayrıntılı yapılacak çalışmalarla statik lunge hareketiyle tüm vücut vibrasyonun özellikle sürat ve 

çabukluk gelişimi için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı izoinersiyal direnç çalışmasının sprint, dikey sıçrama ve yatay atlama 

performansına akut etkilerini incelemektir. Çalışmada 18-21 yaşlarında gönüllü 32 erkek rastgele iki 

gruba [deney grubu (DG) (n=16) ve kontrol grubu (KG) (n=16)] ayrılarak 30m sprint, çift bacak (ÇB), 

baskın bacak (BB) ve baskın olmayan bacak (BOB) skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS), skuat 

atlama (SA) ve aktif atlama (AA) testleri uygulamıştır. DG’ye 4 tekrar maksimum (TM) izoinersiyal 

direnç uygulaması sonrasında son-testler ve KG’ye sadece son-testler uygulanmıştır. Ön-test ve son-test 

verileri grupiçi karşılaştırması Wilcoxon t, gruplararası karşılaştırması Mann Whitney U testleriyle 

analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. ÇB 30m sprint parametrelerinin grupiçinde ve 

ön-test AUort (Z=-2.27; p<0.02) hariç tüm sprint parametrelerinin gruplararasında istatistiksel anlamlı 

fark bulunmamıştır. KG’nin ön-test ve son-test DKBB bulguları arasında istatistiksel anlamlı fark (Z=-

2.07; p<0.05) bulunmuştur. AUBOB ön-test ve son-test bulgularında gruplararasında istatistiksel anlamlı 

fark (sırasıyla Z=-1.99 ve Z=-2.28; p˂0.05) bulunmuştur. Dikey sıçrama ve yatay atlama 

parametrelerinin grupiçinde ve son-test BOBAS (Z=-2.13; p<0.05) hariç diğer tüm dikey sıçrama ve 

yatay atlama parametrelerinin gruplararasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Akut izoinersiyal 

direnç uygulaması sprint parametrelerinden AU’yu özelliklede AUBOB’yi etkilediğinden sonuç olarak 

BOB’ye yönelik uzun süreli izoinersiyal direnç çalışmasının BB ve BOB adım uzunluğu imbalansını 

tolere ederek sprint performansına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzoinersiyal direnç, adım uzunluğu, dikey sıçrama, yatay atlama, baskın bacak, 

baskın olmayan bacak. 

ACCUTE EFFECTS OF ISOINERTIAL RESISTANCE TRAINING ON SPRINT, VERTICAL 

AND HORIZONTAL JUMP PERFORMANCES 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate of the acute effects of isoinertial resistance leg training on 

sprint, vertical, and horizontal jump performances. Volunteered 32 male students (18-21 years) were 

divided into randomized 2 groups [experimental group (EG) (n= 16) and control group (CG) (n=16)]. 

Participants took part in 30m sprint, vertical squat and countermovement jump tests (SJ and CMJ) with 

legs, dominant leg (DL), and non-dominant leg (NDL), horizontal squat and countermovement jump 

tests with legs. EG trained with 4-repetition maximal isoinertial resistance training before post-tests. CG 

participated in post-tests without training. Wilcoxon t test was used to determine whether pre- and post-

test differences within the group. Mann Whitney U test was used to compare whether pre- and post-test 

differences between the groups. Significance level was p≤0.05. There were no significant differences 

within the group and between the groups for 30m sprint parameters except pre-test mean stride length 

(SLmean) between the groups (Z=-2.27; p<0.02). There was a significant difference between pre- and 

post-test vertical strength (VSDL) for CG (Z=-2.07; p<0.05). There were significant differences between 
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pre- and post-test SLNDL (Z=-1.99 and Z=-2.28; p˂0.05, respectively). There were no significant 

differences within the group and between the groups for vertical and horizontal jump parameters except 

pre-test CMJNDL between the groups (Z=-2.13; p<0.05). As a result of the effect of acute isoinertial 

resistance training to SL especially to SLNDL it is concluded that long-term isoinertial resistance training 

can support sprint performance with tolerating stride length imbalance between DL and NDL.  

Keywords: Isoinertial resistance, stride length, vertical jump, horizontal jump, dominant leg, non-

dominant leg. 

GİRİŞ 

Nöromüsküler sistemin kuvvet ve kuvvet üretme yetisi her spor dalı için gereken üst düzey performansta 

kritik önem taşıdığından kuvvet geliştirmek için en uygun antrenman yöntemleri belirlemeye çalışılır 

(Loturca ve diğ., 2013). Kuvvet vücut üyeleri hareketlerinin maksimum süratini etkilememekle birlikte 

sürat kuvveti geliştirildiğinde ve daha fazla kuvvet sergilendiğinde performans kesinlikle pozitif 

etkilenecektir (Dick, 2002). Dikey kuvvet, yatay kuvvet ve sprint hızı arasında belirlenmiş olan 

istatistiksel anlamlı pozitif ilişki (Maulder ve diğ., 2006) bu durumu destekler niteliktedir. Sprintteki 

güç üretimi bir çok ekleme çapraz, birkaç kasın ya da kas grubunun kasılmasını gerektirir (Delecluse, 

1997). Üretilen gücün büyüklüğü agonistik ve sinerjistik kasların kütlesinin bir fonksiyonudur ve sinir 

sistemi tarafından aktive edilen bu kasların yaygınlığına bağlı olarak değişmektedir (Sleivert ve diğ, 

1995; Ross ve diğ, 2001). İsoinersiyal direnç antrenman sistemiyle yapılan eksantrik kuvvet çalışması 

kas aktivitesindeki kuvvet ve hızı çalışma fırsatı sağlayarak gücü artırıp (Kellett ve diğ., 2014) ve 

eksantrik kas kasılmalarında geleneksel ağırlık antrenmanlarından daha fazla kas aktivasyonu sağlar 

(Norrbrand ve diğ., 2008; 2010). Bu bilgilerden hareketle şimdiki çalışmanın amacı izoinersiyal direnç 

çalışmasının sprint, dikey sıçrama ve yatay atlama performansına akut etkilerini incelemektir. 

 

YÖNTEM 

Katılımcılar 
Çalışmaya test öncesi 24 saat içinde şiddeti yüksek fiziksel aktivite yapmamaları istenmiş hafif-orta 

düzeyde fiziksel aktif (haftalık ≤ 3 seans aerobik aktivite), yaşları 18-21 yıl arasında, gönüllü erkek 40 

spor bilimleri fakültesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar rastgele yöntemle DG (n=20) ve KG (n=20) 

olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Tablo 1’de katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri (ORT±SS) 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri (ORT±SS) 

KATILIMCILAR (n= 32) KG (n=16) DG (n=16) 

Yaş (yıl) 20.5±2.1 19.6±1.3 

Boy (cm) 178.1±5.5 174.6±7.2 

Vücut Ağırlığı (kg) 71.9±5.7 70.4±8.1 

Yağsız Vücut Ağırlığı (kg) 55.8±3.7 55.1±5.6 

Vücut Yağ Ağırlığı (kg) 13.1±3.5 12.5±3.8 

Vücut Yağ Yüzdesi (%) 18.5±4.1 18.2±4.5 

Bel Yağ Yüzdesi (%) 16.1±6.3 16.6±7.1 

Kalça Yağ Yüzdesi (%) 18.8±4.5 18.1±5.1 

Bel/Kalça Oranı 0.9±0.2 0.9±0.2 

Kemik Mineral Yoğunluğu (g/cm2) 1.3±0.1 1.3±0.1 

 

İzoinersiyal Direnç Çalışması  

Vücut dik ve duvara paralel, kolların dirsekleri 90o bükülü, eller bel üstüne yerleştirilmiş halde dururken, 

gözler karşıya odaklanmış durumda, her iki bacağın femuru yere paralel ve dizler 90o açıda olacak 

şekilde ayarlı halatı bele bağlanmış isoinertial antrenman ve değerlendirme sistemi seti (Desmotec D11-
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V12 Version Sport Pro, Italy) ile her iki bacağa aynı anda güç değerleri Tablo 2’de verilen izoinersiyal 

direnç uygulamasıyla 4 tekrar maksimum yarım skuat hareketi yaptırılmıştır.  

   

Tablo 2. DG’nin izoinersiyal direnç uygulaması güç değerleri (ORT±SS) 

İZOİNERSİYAL DİRENÇ 

UYGULAMASI 

KONSANTRİK GÜÇ 

(W) 

EKSANTRİK GÜÇ 

(W) 

DG (n= 16) 551±290 507±246 

 

Verilerin Toplanması 

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı 

Katılımcıların hassasiyeti 0.1mm olan duvara monte olan stadiometre (Holtain, UK) kullanılarak boy 

uzunlukları ve hassasiyeti 0.1kg olan elektronik laboratuvar baskülü ̈(Seca, Vogel & Halke, Hamburg) 

kullanılarak vücut ağırlıkları Lohman ve diğ. (1988)’nin önerdiği şekilde ölçülmüştür.  

Sprint Testi 

Her katılımcı sprint sırasında uygulanan yatay ve dikey kuvveti ölçen motorize olmayan koşu bandında 

(Woodway Force 3.0, Woodway Inc., Waukesha, USA) 3dk arayla 2x30 m sprint testine katılmıştır. 

Arkadaki bağlantı mesafesinin katılımcıya göre ayarlanabilir kayışı bulunan ve özel kemeriyle bele 

bağlanan yatay kuvvet ölçer katılımcının boy uzunluğuna göre koşu bandına paralel hale getirilmiştir. 

Katılımcının sergilediği 2x30m sprint testinden derecesi en iyi olan istatistiksel değerlendirmeye 

alınmıştır. Otuz metre sprint sırasında sergilenen iki bacağa ait hız (V), adım frekansı (AF), adım 

uzunluğu (AU), yatay kuvvet (YK), dikey kuvvet (DK), iş (İş) ve güç (Güç), baskın bacağa ait baskın 

bacak adım frekansı (AFBB), baskın bacak adım uzunluğu (AUBB), baskın bacak yatay kuvveti 

(YKBB), baskın bacak dikey kuvvet (DKBB), baskın bacak iş (İşBB), baskın bacak güç (GüçBB), 

baskın olmayan bacağa ait baskın olmayan bacak adım frekansı (AFBOB), baskın olmayan bacak adım 

uzunluğu (AUBOB), baskın olmayan bacak yatay kuvveti (YKBOB), baskın olmayan bacak dikey 

kuvvet (DKBOB), baskın olmayan bacak iş (İşBOB), baskın olmayan bacak güç (GüçBOB) verileri 

200Hz’de bilgisayara kaydedilmiştir. 

Dikey Sıçrama Testi  

Katılımcılara dikey sıçrama olarak SS ve AS testleri uygulanmıştır. Elektronik açma-kapama anahtarı 

görevi yapan sıçrama matının verilerini 1000Hz’de bilgisayara aktarabilen ESC 2XXX Series Data 

Acquisition bilgisayar yazılımı (Tümer Elektronik, 2004) kullanılarak SS ve AS’nin havada kalış süresi 

bilgisayara aktarılmıştır. Her dikey sıçrama testi sonrası katılımcılar 60sn dinlendirilmiştir. Her dikey 

sıçrama testi için 30sn dinlenme aralarıyla 2 deneme yaptırılmış ve en yüksek sıçrama yüksekliği 

istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Bosco ve diğ. (1983)’nin kullandığı formülle [h = g.tf2.8-1.100; 

h = sıçrama yüksekliği (cm), g = yerçekimi ivmesi (9.81 m.sn-2.), tf = havada kalış süresi (s)] sıçrama 

yükseklikleri hesaplanmıştır. SS mat üzerinde ayaklar omuz genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, 

eller belde ve 90o sabit skuat pozisyonundan dikeye sıçrama, AS aynı mat üzerinde ayaklar omuz 

genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller belde, ayaktan dizler üzerine mümkün olan en kısa sürede 

90o skuat pozisyonuna çökerek dikeye sıçrama şeklinde yaptırılmıştır. En yüksek AS yüksekliğinden 

en yüksek SS yüksekliği çıkarılarak AS-SS farkı (ASfark) belirlenmiştir. 
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Yatay Atlama Testi 

Çift, BB ve BOB ile yatay atlama testi olarak SA ve AA testleri gerçekleştirilmiştir. SA ayaklar omuz 

genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller belde ve 90o sabit skuat pozisyonundan öne atlama, AA 

ayaklar omuz genişliğinde açık, gözler karşıya odaklı, eller belde, ayaktan dizler üzerine mümkün olan 

en kısa sürede 90o skuat pozisyonuna çökerek öne atlama şeklinde yaptırılmıştır. Öne atlamaya başlama 

anında ayak parmak ucu ile öne atlama sonrası öne konma anında ayak topuğu arasındaki mesafe cm 

olarak kaydedilmiştir. Her yatay sıçrama testi sonrası katılımcılar 60sn dinlendirilmiştir. Her yatay 

sıçrama testi için 30sn dinlenme aralarıyla 2 deneme yaptırılmış en uzun sıçrama mesafesi istatistiksel 

değerlendirmeye alınmıştır. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizi için istatiksel analiz programı SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılmıştır. 

Ön test ve son test değerlerinin tüm ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Çalışma öncesi ve 

sonrası sprint, sıçrama ve denge parametrelerinde grupiçi anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için 

Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi yapılmıştır. Gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bacak kaslarına uygulanan izoinersiyal direnç 

çalışmasının sprint, dikey sıçrama ve yatay atlama performansına akut etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Katılımcıların sprint, yatay ve dikey sıçrama parametrelerinin oluşturulan iki grup olan 

EG ve KG’ye göre ön-test son-test şeklinde iki ölçüm ortalama, standart sapma ve farkı Tablo 3, 4 ve 

5’de verilmiştir. 

Tablo 3. İki bacak 30m sprint parametrelerinin ön-test ve son-test ortalama ve standart sapmaları 

(ORT±SS), yüzde (%) değişimleri ve karşılaştırmaları 

30m SPRİNT 

PARAMETRELERİ 

 

ÖN-TEST 

BULGULARI 

SON-TEST 

BULGULARI 

% 

DEĞİŞİM Z p 

Vort (m.sn-

1) 

DG 4.69±0.29 4.62±0.36 -1.5 -0.21 0.84 

KG 4.54±0.27 4.57 ±0.34 0.7 -0.31 0.76 

Z -1.69 -1.02  

p 0.90 0.31 

AFort (Hz) 

DG 4.06±0.28 4.01±0.30 -1.2 -0.57 0.57 

KG 4.17±0.26 4.22±0.33 1.2 -0.26 0.79 

Z -1.45 -1.69 
 

p 0.15 0.09 

AUort (m) 

DG 1.50±0.19 1.48±0.27 -1.3 -0.96 0.34 

KG 1.33±0.23 1.35±0.22 1.5 -0.18 0.86 

Z -2.27 -1.59 
 

p 0.02* 0.11 

YKort (N) 

DG 145±11 143±13 -1.3 -0.31 0.76 

KG 146±11 145±12 -0.5 -0.46 0.64 

Z -0.39 -0.38 
 

p 0.69 0.71 
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DKort (N) 

DG 643±73 657±72 2.1 -0.31 0.76 

KG 655±51 645±50 -1.5 -0.62 0.54 

Z -0.26 -0.53 
 

p 0.79 0.60 

İşort (J) 

DG 218±33 215±54 -1.2 -0.41 0.68 

KG 196±42 198±44 1.4 -0.05 0.96 

Z -1.53 -1.05 
 

p 0.13 0.29 

Güçort (W) 

DG 701±91 682±92 -2.7 -0.21 0.84 

KG 677±90 689±95 1.9 -0.10 0.92 

Z -0.72 -0.11 
 

p 0.47 0.91 

        *p  0.05 

 

Tablo 4. BB ve BOB 30m sprint parametrelerinin ön-test ve son-test ortalama ve standart sapmaları 

(ORT±SS), yüzde (%) değişimleri ve karşılaştırmaları 

BB ve BOB SPRİNT 

PARAMETRELERİ 

ÖN-TEST 

BULGULARI 

SON-TEST 

BULGULARI 

%   

DEĞİŞİM 
Z p 

AFBB (Hz) 

DG 3.88±0.33 3.88±0.34 0.0 -0.10 0.92 

KG 3.94±0.36 4.00±0.39 1.5 -0.62 0.54 

Z -0.69 -0.77  

p 0.49 0.44 

 

AFBOB 

(Hz) 

DG 4.24±0.34 4.14±0.34 -2.3 -0.72 0.47 

KG 4.39±0.36 4.43±0.39 0.9 -0.36 0.72 

Z -1.24 -1.87  

p 0.21 0.06 

AUBB (m) 

DG 1.61±0.24 1.57±0.32 -2.4 -0.91 0.37 

KG 1.48±0.34 1.46±0.29 -1.4 -0.41 0.68 

Z -1.69 -1.09  

p 0.09 0.27 

AUBOB 

(m) 

DG 1.28±0.19 1.32±0.23 3.1 -0.43 0.67 

KG 1.16±0.18 1.17±0.17 0.9 -0.23 0.82 

Z -1.99 -2.28  

p 0.05* 0.02* 

YKBB (N) 

DG 141±13 139±18 -1.4 -0.57 0.57 

KG 141±16 143±12 1.4 -0.31 0.76 

Z -0.08 -0.91  

p 0.94 0.37 

YKBOB 

(N) 

DG 148±19 146±16 -1.3 -0.47 0.64 

KG 150±13 146±18 -2.7 -0.93 0.35 

Z -0.53 -0.26  

p 0.60 0.79 

DKBB (N) 
DG 647±83 662±95 2.3 -0.78 0.44 

KG 675±47 634±67 -6.1 -2.07 0.04* 
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Z -1.28 -0.72  

p 0.20 0.47 

DKBOB 

(N) 

DG 639±76 650±79 1.7 -0.16 0.88 

KG 633±48 648±77 2.4 -0.62 0.54 

Z 0.01 -0.12  

p 1.00 0.91 

İşBB (J) 

DG 181±40 193±46 6.6 -0.93 0.35 

KG 179±43 178±41 -0.6 -0.36 0.72 

Z -0.57 -1.21  

p 0.57 0.23 

İşBOB (J) 

DG 254±48 237±74 -6.6 -1.14 0.26 

KG 212±49 218±58 2.8 -0.16 0.87 

Z -2.22 -0.68  

p 0.03* 0.49 

GüçBB 

(W) 

DG 693±107 675±110 -2.5 -0.36 0.72 

KG 674±106 687±94 1.9 -0.16 0.87 

Z -0.45 -0.26  

p 0.65 0.79 

GüçBOB 

(W) 

DG 709±110 689±97 -2.8 -0.52 0.61 

KG 678±97 691±126 1.9 -0.31 0.76 

Z -1.09 -0.42  

p 0.27 0.68 

            *p  0.05 

 

Tablo 5. Dikey sıçrama ve yatay atlama parametrelerinin ön-test ve son-test ortalama ve standart 

sapmaları (ORT±SS), yüzde (%) değişimleri ve karşılaştırmaları 

DİKEY SIÇRAMA ve 

YATAY ATLAMA 

PARAMETRELERİ 

ÖN-TEST 

BULGULARI 

SON-TEST 

BULGULARI 

% 

DEĞİŞİM 
Z p 

ÇBSS (cm) 

DG 34.9±4.7 33.4±3.3 -4.2 -0.75 0.45 

KG 35.2±4.6 34.4±4.1 -2.2 -0.49 0.62 

Z -0.28 -0.53 
 

p 0.77 0.59 

BBSS (cm) 

DG 18.9±3.3 17.8±2.6 -5.8 -0.95 0.34 

KG 20.3±3.6 18.9±3.5 -6.6 -1.32 0.17 

Z -1.19 -0.97 
 

p 0.23 0.33 

BOBSS (cm) 

DG 16.8±3.1 15.5±2.2 -7.7 -1.43 0.15 

KG 17.7±2.9 17.0±3.4 -3.9 -0.60 0.55 

Z -1.05 -1.19 
 

p 0.29 0.23 

ÇBAS (cm) 

DG 38.3±5.6 36.6±3.9 -4.4 -0.40 0.69 

KG 38.4±3.9 37.8±3.8 -1.6 -0.52 0.60 

Z -0.57 -1.12  
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p 0.57 0.26 

BBAS (cm) 

DG 20.3±3.4 19.2±3.2 -5.4 -0.66 0.51 

KG 20.9±4.1 20.2±3.8 -3.4 -0.49 0.63 

Z -0.29 -0.76 
 

p 0.78 0.45 

BOBAS (cm) 

DG 18.2±3.8 16.5±2.4 -9.3 -1.40 0.16 

KG 18.7±2.6 18.8±3.5 0.5 -0.14 0.88 

Z -0.47 -2.13 
 

p 0.64 0.03* 

SA (m) 

DG 1.82±0.16 1.76±0.09 -3.2 -0.60 0.55 

KG 1.73±0.22 1.70±0.19 -1.7 -0.44 0.66 

Z -1.85 -1.77 
 

p 0.06 0.08 

AA (m) 

DG 1.89±0.17 1.88±0.11 -0.5 -0.73 0.47 

KG 1.84±0.26 1.85±0.22 0.5 -0.31 0.76 

Z -1.38 -0.66 
 

p 0.17 0.51 

        *p  0.05 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinden oluşturulan DG ve KG’nin grupiçi Vort, AFort, 

AUort, YKort, DKort, İşort ve Güçort parametrelerinde ön-test ve son-test bulguları arasında istatistiksel 

olarak fark bulunmamıştır. Bu bulgu 4 TM izoinersiyal direnç çalışmasının verili tüm sprint 

parametrelerine akut etmediğini göstermekle birlikte gruplararası ön-test bulgularında AUort 

parametresinde istatistiksel anlamlı fark (Z= -2.27; p<0.02) bulunması ve son-testte istatistiksel anlamlı 

farkın bulunmaması DG’de 4 TM izoinersiyal direnç çalışmasının akut etkisini gösterdiğini işaret 

etmektedir. Bununla ilgili olarak AU parametresi BB ve BOB olarak incelendiğinde AUBB’ta grupiçi ve 

gruplararası ön-test ve son-test bulguları karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark bulunmazken 

gruplararası ön-test ve son-test bulgularında AUBOB’ta istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. 

Dolayısıyla 4 TM izoinersiyal direnç çalışmasının özellikle AUBOB’yi akut etkilediğini gösterir. DG’de 

ön-test ve son-test AUBB’nun azalması (1.61±0.24m’den 1.57±0.32m’ye) ve AUBOB’nin artması 

(1.28±0.19m’den 1.32±0.23m’ye) özellikle bacak imbalansını tolere etmeye yardımcı olacağı fikrini 

akla getirmektedir. Gruplararası ön-test bulgularının karşılaştırmasında İşBOB’deki istatistiksel anlamlı 

fark (Z=-2.22; p<0.03) bulunmuşken son-test bulgularında farkın bulunmaması ve ayrıca DG’de ön-test 

ve son-test İşBB’nin artması (181±40J’den 193±46J’ye) ve İşBOB’nin azalması (254±48J’den 

237±74J’ye) bu fikri desteklemektedir. 

Bu çalışmada DG ve KG’nin ÇBSS, BBSS, BOBSS, ÇBAS, BBAS, BOBAS, SA ve AA oluşan tüm 

dikey sıçrama ve yatay atlama parametrelerinin ön-test ve son-test bulgularında grupiçi istatistiksel 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat yüzde değişim incelendiğinde DG’nin tüm ön-test ve son-test 

bulgularında azalış trendi görülmektedir. Gruplararası BOBAS parametresinin son-test bulguları (Z= -

2.13; p<0.05) hariç diğer tüm dikey sıçrama ve yatay atlama parametrelerinin bulgularında istatistiksel 

anlamlı bir fark bulunmamış olmakla birlikte 4 TM izoinersiyal direnç çalışmasının BOB’ye akut etki 

ettiğini göstermektedir. Bu bulgudan hareketle BOBAS’ye yönelik izoinersiyal direnç çalışmaların BOB 

elastik kuvvetini geliştireceği speküle edilebilir. 

Akut izoinersiyal direnç uygulaması sprint parametrelerinden AU’yu özelliklede AUBOB’yi 

etkilediğinden sonuç olarak BOB’ye yönelik uzun süreli izoinersiyal direnç çalışmasının BB ve BOB 

adım uzunluğu imbalansını tolere ederek sprint performansına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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KADIN FUTBOLCULARIN ÇEVİKLİK ve REAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN 

MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mehmet Onur VURMAZ1, Bergun MERIC BINGUL2, Hülya ADALI3 

 

Öz 

Bu çalışma kadın futbolcuların mevkilere göre çeviklik-çabukluk ve reaksiyon farklarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya kadın 1.liginde oynayan (yaş 20.20±3.17 yıl, boy 168,85±6.08 cm, 

kütle 59,10±7.53 kg) 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, futbolcular mevkilerine göre kaleci 

(1), savunma (8), orta saha (7) ve hücum (4) olarak ayrılmıştır. Kadın futbolcuların tüm ölçümleri Light-

Trainer (ışıklı egzersiz) cihazı ile yapılmıştır. Çeviklik-çabukluk için T testi, dominant  ve nondominant 

ayak reaksiyonu için ise Ligh-Trainer cihazıyla oluşturan ayak reaksiyon testi kullanılmıştır. Veriler 

SPSS 18.0 paket programında analiz edilmiştir. Mevkiler arası karşılaştırmalar Kruskal-Wallis testi 

kullanılmıştır. Çeviklik ve dominant ayak reaksiyon özellikleri açısından futbolcuların farklı mevkilerde 

oynamalarına rağmen benzer değerlere sahip oldukları tespit edilmiştir (p≥0,05). Non dominant ayakta 

ise orta saha oyuncularının diğer mevkidekilere göre daha iyi bir reaksiyon süratine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Futbolcuların maç içindeki kat ettikleri koşu mesafeleri birbirlerine yaklaştığından, farklı 

mevkilerdeki oyuncuların çeviklik ve reaksiyon özelliklerindeki farklılıkların ortadan kalkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Reaksiyon, Light-Trainer 

 

GİRİŞ 

Futbol; aerobik ve anaerobik eforların ardı ardına kullanıldığı sürat, kuvvet, çeviklik, esneklik, 

hareketlilik, denge, kassal ve kardio-respiratuvar dayanıklılık, koordinasyon gibi faktörlerin 

performansa beraberce etki ettiği yüksek derecede koordine bir spor disiplini olarak tanımlamıştır 

(Akgün, 1994). Bir futbol maçında, elit düzeydeki oyuncular % 80-90 maksimal kalp atım hızında, 

anaerobik eşiğe yakın bir yoğunlukta ortalama 10 km koşmaktadırlar. Bu dayanıklılık yapısı içerisinde 

sıçrama, topa vurma, sprint gibi patlayıcı kuvvet unsurları da sıklıkla yer almaktadır. Bundan dolayı 

oyuncular bir tek alanda üst düzey seviyeye sahip olmak yerine futbolla ilgili tüm alanlarda yeterli bir 

kapasiteye sahip olmak durumundadırlar (Aslan ve Koç, 2015). 

Reaksiyon ve çabuk tepki verebilme egzersizleri nöronsal öğrenme sürecini geliştiren ve hızlandıran, 

beyin ile kas-sinir sistemi arasındaki akışkanlığı hızlandıran, konsantrasyon, görsel algılama ve ortamda 

ki değişikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilme, çabukluk, çeviklik gibi özellikleri geliştirmeye 

yönelik bir egzersiz yöntemi olarak bilinmektedir. (Sever, 2016). 

Beden Eğitimi ve diğer psikomotor alanlarda reaksiyon zamanı ve hareket hızının çeşitli boyutları 

üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili spor araştırmacıları esasta hızın ve reaksiyon 
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zamanının geliştirilmesi metotları ve bunların fiziksel performansı nasıl etkilediği ile ilgilenmektedirler. 

(Karadağ ve Kutlu, 2006) 

Sporcunun çabuk bir şekilde tepki vermesinin en önemli faktörlerinden biri de reaksiyon zamanıdır. Bu 

sebeple sporcunun reaksiyon zamanını belirlemek ve geliştirmek önemli bir olgudur. Sezgi, algı ve karar 

verme yönünden becerikli futbolcular, yüksek hızda mekanik iş yapamasalar da birçok pozisyonda 

fiziksel yönden kendilerinden hızlı sporculardan daha avantajlı olabilmektedirler (Sever, 2016). 

Çeviklik spor branşlarının büyük çoğunluğunda kullanılan önemli bir özellik olmakla birlikte, 

literatürde farklı tanımları bulunmaktadır. Lemmink ve arkadaşlarına göre ise çeviklik, sürat kaybı 

olmadan dengeyi koruyarak hızlıca yön değiştirme yeteneği olarak tanımlar (Lemmink, K.A.P.M, 

Elferink-Gemser, M.T, Visscher  C, 2004 ). 

Çeviklik performansının fiziksel özellikleri, bilişsel süreçleri ve teknik becerileri içerdiği kabul 

edilmektedir. Yani çeviklik; motor öğrenme, biyomekanik ve kuvvet bileşenlerini içine alır (Çelik, 

2016). 

Özdemir (2013) göre; çeviklik futbolda başarılı bir performans için gerekli bir fiziksel bileşendir. 

Yüksek performans içeren takım sporları doğrusal sprint içerse de, tekrar eden kısa yön değiştirmeli 

sprintler daha fazla yapılmaktadır. Futbol içerisinde birçok hızlı yön değiştirmeler yapılmaktadır ve 

maçın ortalama yüzde 50’sini içermektedir. 

Çeviklik aynı zamanda bir futbol oyuncusunun yüksek hızda yön değiştirmeli koşularının, ani hızlanma 

ve durma gibi hareketlerinin kalitesini belirleyen en temel performans bileşenidir ve genel popülasyonla 

karşılaştırıldığında elit futbolcuyu kuvvet, güç, esneklik gibi diğer saha testlerine göre daha iyi ayırt 

eden bir özelliktir. Çeviklik bir hareket serisi boyunca çok hızlı yön değiştirmeler esnasında vücudun ve 

eklemlerin uzayda doğru pozisyonda olmasını sağlayan kontrol ve koordinasyon becerisidir (Erikoğlu,  

2015).  

Araştırmalar reaksiyon zamanının ve çevikliğin futbolda önemli bir performans bileşimi olduğunu 

göstermektedir. Reaksiyon sürati duyu sistemleri ile ilişkili olarak, futbol oyununda çoğunlukla 

kinestetik, sesli ve görsel uyaranlarla birlikte yoğun bir şekilde kullanılmakta ve futbolcunun başarı 

performansın belirleyicilerinden biri olarak görülmektedir (Karadağ ve Kutlu, 2006).  

Uyaranın başladığı zaman ile tepkinin başladığı zaman aralığında geçen süre olarak tanımlanan 

reaksiyon zamanı, modern futbolda performansın belirleyicilerinden olup, alan, zaman ve rakibin 

baskısı altında kalan oyuncuların süratli karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıyla yakından ilgilidir 

(Göral, Saygın ve Babayiğit, 2012). 

Futbolda genel olarak bakıldığında farklı mevkilerde oynayan sporcuların belirli bir fiziksel yapıya 

sahip oldukları görülmektedir. Farklı mevkilerde oynamak motorik performans açısından da 
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kazanımlarda değişiklikler yaratabilir. Bu yüzden araştırmamız da farklı mevkilerde oynayan 

futbolcuların çeviklik ve reaksiyon sürati özelliklerini karşılaştırıp inceledik. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Kadın futbolcuların mevkilere göre çeviklik-çabukluk ve reaksiyon farklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma grubu: Araştırmaya kadın 1.liginde oynayan (yaş 20.20±3.17 yıl, boy 168,85±6.08 cm, kütle 

59,10±7.53 kg) 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, futbolcular mevkilerine göre kaleci (1), 

savunma (8), orta saha (7) ve hücum (4) olarak ayrılmıştır.  

Testler uygulanmadan önce sporculara sahada teorik olarak bilgi verilmiş olup bir örnek uygulama 

yapılmıştır. Arkasından ısınma bölümüne geçilmiştir. Isınmada 5 dk jogging 10 dk dinamik ısınma 5 dk 

dinamik stretching yapılmıştır. Her iki test öncesi her sporcuya pasif bir tempoda deneme hakkı verilmiş 

olup ilk önce ayak reaksiyon testi yapılmıştır. Ayak reaksiyon testinde dominant ayak ve nondominat 

ayak için ayrı ayrı üçer hak verilmiştir. Ayak reaksiyon testini tamamlayan kişi T çeviklik testine 

geçmiştir. T çeviklik testinde de sporculara üçer hak verilmiştir. Ayak reaksiyon sürat testi Light-Trainer 

cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Çeviklik için T testi uygulanmıştır. 

T Çeviklik Testi 

Test başlangıcı A konisinden başlatılmıştır. A’dan B’ye düz bir şekilde B’den C’ye yan adımlarla. C’den 

tekrar yan adımlarla B noktasından geçerek D konisine D konisinden yan adımlarla B’ye ve B 

konisinden geri adımlara A noktasına gelip test sonlandırılmıştır (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 1. T Çeviklik Test 

 

A 

B 
C 

D 



550 
 

Ayak Reaksiyon Testi 

Sporcu taç çizgisinde bir nokta üzerinde parmak ucunda dinamik bir şekilde beklemektedir. Bulunduğu 

noktadan kendisine eşit uzaklıkta konumlandırılmış üç adet ışıklı reaksiyon modülü bulunmaktadır. 

Sporcular parmak ucunda dinamik şekilde beklerken rastgele yanan modülü tek seferde söndürmeye 

çalışmaktadır. Söndürdükten sonra reaksiyon süresi tespit edilmektedir. İlk olarak dominant ayak ile üç 

tane ölçüm yapmış olup dominant ayak ile hakkını bitirdikten sonra nondominant ayak ile üç hakkını 

kullanmıştır (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Ayak Reaksiyon Testi 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Araştırma grubunun mevkilere göre Kruskal-Wallis test sonuçlar 

Test Mevki N  X̅±SS X² p 

T Çeviklik 

Testi 

Kaleci 1 11,80 

3,89 0,274 

Savunma 8 11,60 ± 0,24 

Orta saha 7 11,42 ± 0,22 

Hücum 4 11,62 ± 0,23 

Ayak 

Reaksiyon 

Testi (Sağ) 

Kaleci 1 0,37 

5,39 0,145 Savunma 8 0,46 ± 0,06 

Orta saha 7 0,41± 0,02 
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Hücum 4 0,48± 0,07 

Ayak 

Reaksiyon 

Testi (Sol) 

Kaleci 1 0,40 

8,04 0,045 

Savunma 8 0,47 ± 0,07 

Orta saha 7 0,38± 0,06 

Hücum 4 0,40± 0,07 

 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmamızda kadın futbolcuları kaleci, savunma, orta saha, hücum olarak mevkilere göre 

karşılaştırıldığında çeviklik değerleri açısından anlamlı farklılığa sahip olmadıkları görülmüştür. 

Günümüz futbolunda savunma oyuncuları hücuma, hücum oyuncuları ise savunmaya yardım 

etmektedir. Örneğin ‘Savunma oyuncusu hücum yapmak için oyun kurarken, hücum oyuncusu ile top 

rakipteyken hücum bölgesinde savunma yapmaya başlamaktadır.  Bu da futbolun mevkilere göre 

ayrılmış olsa dahi komplike bir oyun olduğunu göstermektedir.  

Yapıcı ve diğ. (2016) yaptığı çalışmada bizim çalışmamıza benzer bir şekilde farklı mevkilerde oynayan 

oyuncuların çeviklik değerleri arasında anlamlı farklılık görülmediğini belirtmiştir. 

Çeviklik ve reaksiyon genel olarak futbolcuların hangi mevkide olursa olsun tüm mevkilerde oynayan 

oyuncularda olması gereken temel özelliklerdendir. Futbolcularımızda dominant ayakta reaksiyon sürati 

açısından farklılık yokken, nondominant ayakta orta saha oyuncularının diğer mevkide oynayanlara göre 

daha iyi reaksiyona sahip olduğu araştırmamızın bir diğer sonucudur(p<0.05).  

Bunun nedeni orta saha oyuncularının çok yönlü oyuncular olup, oyunu yönlendirme görevine sahip 

oldukları için her iki ayaklarını da kullanabilme kapasitelerinin yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak 

da baskın olmayan sol ayak reaksiyon sürat sürelerinde bile takım ortalamasına göre daha iyi olmaları 

olabilir. 

Profesyonel ve amatör futbolcularda çeviklik ve reaksiyon üzerine birçok çalışma yapılmış olmasına 

rağmen literatürde kadın futbolcular üzerine yapılmış olan çalışma sayısı oldukça azdır.  

Karadağ ve Kutlu (2006) yaptığı çalışmada dominant ve nondominat ayak reaksiyon sürati 

ortalamasının genel olarak aynı olduğu tespit ederek herhangi bir anlamlı farklılık saptamamıştır. 

Yapılan bir başka çalışmada ise Türkiye'deki erkek genç futbolcuların mevkilerine göre reaksiyon 

zamanlarına bakılmış olup reaksiyon sürat ortalamaları birbirine yakın çıkmıştır (İmamoğu, Kılcıgil, 
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2007). Şenel ve Eroğlu (2006), da erkek elit futbolcuların görsel reaksiyon süreleri açısından birbirine 

benzer sonuçlar olduğunu tespit etmiştir. 

 Sonuç olarak; bu çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde farklı mevkilerde oynayan kadın 

futbolcuların çeviklik ve reaksiyon süratlerinin benzer olduğu sadece orta saha oyuncularının diğer 

mevkilere göre dominant olmayan ayak reaksiyon süratinin takımının ortalamasından daha iyi olduğu 

saptanmıştır. Bu durum günümüz futbolunun bütün bir yapıda oynandığını düşünürsek normal olarak 

karşılanmaktadır. Ayrıca orta saha oyuncuları oyunun iki yönünü yani hem savunma hem de hücum 

oyununa katkı sağladıkları için teknik kapasiteleri en yüksek oyunculardan oluşmaktadır. Diğer 

mevkilerde oynayan oyunculardan teknik özellikleri yüksek oluğu için de dominat ayaklarının yanı sıra 

nondominat ayaklarını da etkili kullanabilmektedirler. 
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SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİ TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERNDE BEDEN ALGISI VE SPOR DERSLERİNE KATILIM                   

NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Kürşat HAZAR1 Mustafa KAYA2 Sinan ÇELİKBİLEK1 Yakup Akif AFYON3 

 

ÖZ 

Çalışmada Rektörlüğe bağlı seçmeli beden eğitimi ve spor derslerini tercih eden üniversite 

öğrencilerinde beden algısı ve spor derslerine katılım nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte ve bölümlerde öğrenim gören, yaş 

ortalamaları (X= 21,14 yıl) olan ve isteğe bağlı özel ilgi alanında bulunan spor derslerini tercih eden 

118 Kadın 170 erkek olmak üzere toplamda 288 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara çalışma 

öncesi ayrıntılı bilgi verilerek gönüllü olduklarına dair belge imzalatılmıştır. Ayrıca bu kişilerin 

herhangi bir sağlık problemleri olup olmadığı tespit edilerek sağlık sorunu olanlar çalışma kapsamı 

dışında bırakılmışlardır. Çalışmaya katılan araştırma gurubunda sırasıyla spor yapma ve yapmama 

nedenleri ölçeği ile beden algısı ölçeği uygulanarak veriler anket yöntemi ile elde edilmiş olup IBM 

SPSS 22 adlı paket program ile kayıt edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için nonparametrik 

test yöntemleri kullanılmıştır. İstatiksel işlem olarak Pearson Korelasyon analizi 0.01 anlamlılık 

düzeyiyle incelenmiştir. İki değişken arasındaki farklılığa ilişkin Mann Whitney-U Testi (p<0.05), 

aralarında korelasyon olan iki değişken için bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin 

belirlenmesinde (0.05) ve (0.01) önem düzeyinde regresyon analizi yapılmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin Spor derslerine katılım tercih puanları Beden algısı seviyelerini (P<0,05) düzeyinde 

etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin Spora katılım tercih puanlarının beden algıları üzerinde % 27,4 

düzeyinde açıklayıcı etkisi vardır. Sonuç olarak; bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha 

yüksek spora katılım ve beden algısı düzeyine sahip oldukları görülürken, öğrencilerin Spora katılım 

tercih puanları ile beden algısı seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (P<0.05) 

Anahtar Kelimeler: Spor, Üniversite, Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor dersi, Beden algısı, 

 

ANALYSIS OF BODY PERCEPTION AND THE REASONS BEHIND PARTICIPATING IN 

SPORTS LESSONS IN UNIVERSITY STUDENTS WHO TAKES ELECTIVE PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS LES 

 

ABSTRACT 

In the study, it is aimed to analyze body perception and reasons behind participating in sports lessons in 

university students who take elective physical education and sports lessons. To the study, the average 

of age is 21,149 receiving education in different faculties and departments in Muğla Sıtkı Koçman 

University, 118 females and 170 males, 288 students participated in total who takes sports lessons in 

their specialty. By being given detailed information in advance of the study, a document was signed. 

Besides by determining that if anyone has health problems, the ones with health problems were excluded 

from the study. By applying scales of doing exercise and not doing exercises and body perception scales 

respectively in the experimental group, the data was obtained via questionnaire and recorded with IBM 

SPSS 22 packaged software. As the data does not show normal distribution, non-parametric test methods 

were used. Pearson correlation analysis was determined in a significant level of 0.01 as a statistical 
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process. In relation to the difference between two variable values Mann Whitney- U test (p<0,05), in 

determining the effect of independent variable on the dependent variable (0.05) for two variables which 

are correlated, and regression analysis in the significant level of (0.01) were done. Preference score of 

university students’ participation in sports lesson effects their Body perception level in the level of 

(P<0,05). Besides, preference scores of university students in participation in sports have an explanatory 

effect on their body perception in the level of %27,4. As a result, while female athletes have been found 

to have higher body perception level and participation in sports in proportion to males, there is a 

significant correlation between the students’ preference scores of participation in sports and body 

perception levels (P<0,05). 

Key Words: Sports,University. Elective Physical Education and Sports course ,Body Perception. 

GİRİŞ 

Spor faaliyetlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yeri doldurulamaz bir gerçektir. İnsanlar 

spor aktiviteleri yapmaya başlamadan önce, seçtikleri değişkenlere göre ne tür sporları seçeceklerini; 

beklentiler, spora katılımın arkasındaki nedenler, fiziksel durum, durumun düzeyi, yaş. Her şeyden önce, 

hangi sporu seçecek olursa olsun, insan organizması üzerinde fizyolojik etkiler yaratır. Ayrıca, spor 

faaliyetlerine katılımın bireyin fiziksel uygunluğunu ve yetenek seviyesini arttırdığı 

bilinmektedir(Aşçı,2000) 

Her gün artan teknolojik gelişmeler toplumları etkilerken, insanları farklı yaşam tarzlarına yönlendirir. 

Bunlardan biri, yerleşik yaşam tarzı ve bu yaşam tarzından kaynaklanan sağlık sorunları. Sedanter 

yaşam tarzı aşırı kilo ve obezite ile sonuçlandığından, insanlarda anatomik deformiteyi oluşturur. Bu 

bağlamda, spor faaliyetleri insanların daha güçlü kas ve iskelet yapılarına sahip olmalarına yardımcı 

olurken, istenmeyen fiziksel vakaların önleyicisidir. Bununla birlikte, spora katılım vücuttaki kas 

dağılımına göre aşırı kilo almayı önler. Birey, boş zamanını kendi yetenek seviyesinden haberdar olmak 

ve potansiyelini yerine getirmek için bilinçli bir şekilde kullanmak zorundadır. Sportif etkinliklere 

katılmakla insan fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı kalmak mümkündür (Çamlıyer,1992) Beden algısı 

bağlamında, fiziksel bir organizma olmasının yanı sıra, insan vücudu kendi bedeni hakkında tutumlar, 

duygular ve deneyimler gibi birçok kavramı kapsar. Öte yandan, farklı kültürlerin bireyin hem onun 

hem de  başkalarının vücutlarındaki değişiklikleri fark etmesinde, algılamasında ve yorumunda da etkili 

olduğu bilinmektedir. Beden algısı kavramına dört farklı yaklaşım önerilmiştir. Bunlar, vücudun 

morfolojik özelliklerini, iç dinamiklerini ve işlevleri hakkında farklı inançları içerir (Aslan,2004) 

Terapistlerin hastalarına, beden algısı hakkında gerçekten ifade edilmek istenen şeyin gerçek fiziksel 

görünümden ziyade kendi fikirleri veya “zihinsel tabloları” olduğunu açıklamaları gerekir(Tezcan,2009) 

Farklı toplumlarda, sosyo-ekonomik, geleneksel ve kültürel formdaki değişiklikler, bireylerin beden 

algısını da değiştirebilir. Özellikle batı toplumlarında, güzellik kavramı vücut ağırlığına ve şekline 

paralel olarak sıska beden olarak algılanmaktadır. Orantılı olarak başka bir gelişim döneminde, özellikle 

gençler ve gençler vücut görüntülerine daha fazla önem vermektedirler(Kutlu,2009) Yapılan 

araştırmalar, olumsuz beden algısının düşük benlik saygısı ile ilgili olduğunu; olumsuz beden algısı, 

anksiyete ve depresyon gibi bozukluklar ve birçok alanda psikopatoloji için bir risk 

faktörüdür(Oğlağu,2012) 

 

1Muğla Sıtkı Koçman University Rectorate Department of Physical Education-Muğla 

2 Erciyes University School of Physical Education and Sports-Kayseri 

3 Muğla Sıtkı Koçman University Sports Science Faculty-Muğla 
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Literatür taramasında konuyla ilgili benzer çalışmalar olmasına rağmen, öğrencilerin neden Beden 

eğitimi ve spor derslerine bağlı seçmeli beden eğitimi dersleri aldıkları bu çalışmada önemli olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre, üniversite öğrencilerinin beden derslerine ilişkin tutum ve düşüncelerini, beden 

eğitimi ve spor derslerine giden spor aktivitelerine yönelişlerinin ardındaki sebeplerini belirleyerek 

üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılımları ile beden algıları arasında bir korelasyon olup 

olmadığını analiz etmek amaçlanmaktadır. . 

YÖNTEM 

Katılımcılar: Araştırmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde farklı fakülte ve bölümlerde eğitim 

alan, yaş ortalamaları (X= 21.14) olan, beden eğitimi ve spor dersi alan toplamda 118 kadın, 170 erkek, 

288 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma öncesinde ayrıntılı bilgi verilerek, gönüllü olmaları ile 

ilgili bir belge imzalandı. Ayrıca, herhangi birinin sağlık sorunu varsa, sağlık sorunu olanlar çalışma 

dışında bırakıldı. 

Veri Toplama Aracı: Deney grubunda sırasıyla egzersiz yapma ve egzersiz yapmama(egzersiz tercihi) 

ölçekleri ve beden algı ölçekleri uygulanarak veriler anket yoluyla elde edilmiştir. 

Egzersiz Tercihi Ölçeği: “Üniversite öğrencilerinin bazı psiko-sosyal değişkenler açısından sportif 

aktivitelere katılımlarının tercihine ilişkin analizler” adlı doktora tez çalışmasından elde edilen ölçek, 

her bir maddeye “katılıyorum veya katılmıyorum” olan 42 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, “EVET” 

veya “HAYIR” seçeneklerinden birini seçerek belirlenir. Ölçek, “egzersiz yapmanın ve egzersiz 

yapmamanın arkasındaki nedenler olan iki ölçeğe sahiptir. Egzersiz yapmanın arkasındaki nedenler ”16 

maddeden ve 5 alt ölçeğe sahiptir. Alt ölçekler “Spordan Yararlanmaya İnanmak”, “Çevreyi Etkilemek”, 

“Çevreden Etkilenmek”, “Toplumsal Bir Çevre Yapmak Amacıyla” ve “Yakın Çevrenin Etkisi” olarak 

adlandırılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarında, toplam puandan elde edilen yüksek puanlar, egzersiz 

yapmanın arkasındaki nedeni açıklamaktadır. 

Beden Algısı Ölçeği: Beden, beden algısı ölçeği (BIS) 1953 yılında Secord ve Jourand tarafından 

geliştirilmiş ve 1989'da geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yürüterek Hovardaoğlu tarafından 

Türkçe'ye uyarlanmıştır. Hovardaoğlu, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısını 0,91 (p <0,01) ve BPS alfa 

değerini 0,76 olarak buldu. Ölçeğin 40 maddesi vardır, her madde bir organ, bir organ (yani kol, bacak, 

yüz) veya vücudun bir işlevi (yani cinsel aktivite düzeyi) ile ilgilidir (Polat,2007). Ölçekteki her madde 

1-5 puan alır ve bu puanlar 5 farklı cevabı ifade eder;  

“Kesinlikle Sevmeme”, “Biraz Sevmeme”, “Nötr”, “Biraz Sevme”, “Kesinlikle Sevme”. Toplam puan 

40-200 arasında değişmekte olup, puanın yüksekliği bireyin memnuniyet seviyesindeki yüksekliğini 

göstermektedir (Gündoğan,2006) 

Verilerin Analizi: Elde edilen veriler SPSS 22  paket bir program ile işlem görmüştür. Değişkenler 

arasındaki ilişkiyi analiz etmek için korelasyon analizi yapılmıştır. İki değişken arasındaki korelasyon 

bulunduğunda, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etki düzeyini anlamlılık düzeyinde 

(P <0,05) belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Buna ek olarak, elde edilen verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için P <0,05 anlamlılık düzeyinde Shapiro Wilk Normallik 

Testi uygulanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden, iki değişken arasındaki ortalama fark 

için Mann Whitney-U testi 0,05 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Spor Derslerine Katılma Tercihleri ve Cinsiyete Göre Beden 

Algı          

                Düzeyleri Hakkında Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Cinsiyet Seçenek N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Erkek Spora katılım puan 170 16.00 31.00 24.741 3.365 

 Vücut algisı puan 170 41.00 133.00 82.847 20.280 

Kadın Spora katılim puanı 118 18.00 31.00 25.618 2.179 

 Vücut algısı puanı 118 45.00 148.00 97.940 23.953 

 Yaş 288 18.00 25.00 21.149 1.4911 

 Boy 288 150.00 190.00 172.402 10.091 

Toplam V 

ağırlığı 

288 40.00 100.00 67.003 13.478 

 Cinsiyet 288 1.00 2.00 1.409 .492 

 

Tablo 1'de görüldüğü gibi kız öğrencilerin spor derslerine katılımı ve vücut algı düzeyleri erkeklerden 

daha yüksektir. Kadın ve erkek öğrencilerin vücut algı düzeyleri arasındaki ilişki orta düzeydedir. 

 

Tablo 2. Vücut algı ve spor dersleri tercih düzeyi Normallik Testi 

Kolmogorov-

Smirnov 

 Shapiro-Wilk  

      

Statistics  

Std. D.    p      

Statistics 

      

StdD. 

p 

Spor tercih puanı .160 288 .000 .928 288 .000 

Vücut algsı puanı .096 288 .000 .982 288 .001 

      Vücut algı ve spor dersleri tercih düzey puanları normal dağılım göstermemektedir(p < 0,05). 
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Tablo 3.  Üniversite Öğrencilerinin Beden Algı Düzeyleri ve Spor Derslerine Katılımı 

Tercih            

                 Punları Üzerine  Korelasyon Analizi  

 Seçenekler Body Perception Scores 

Spora katılım durumu Pearson Correlation ,274** 

p                           .000 

 N                        288 

Üniversite öğrencilerin vücut algı düzeyleri ile spor dersine katılım tercihleri arasında pozitif bir bağlantı 

vardır (p < 0,01).  

Tablo 4. Mann Whitney-U Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyeti, Beden Algısı ve Spor Dersi 

Düzeylerine        

Katılımı Arasındaki Fark Testi 

Seçenekler Cinsiyet N Avg. Rank U p 

Vücut algısı   E  170  122.46   

   K  118  176.25  176.25 0.00 

 Total 288  

Spora  

Katılım seviyesi 

  E  170  135.04  11.638 .019 

  K  118  158.13    

 Toplam 288    

 İki değişken arasında önemli bir fark vardır Kız öğrencilerin vücut algı düzeyleri erkeklerden daha 

yüksektir (p < 0,05). 

     Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Spor Dersine Katılmalarına İlişkin Regresyon 

Analizi                

                     Tercih Puanlarının Beden Algısı Düzeylerine Etkisi 

     

Model R R2 Residual 

R2 

Estimated 

Std. 

Deviation 

1 .274a .075 .072 22.20717 

a. Bağımlı değişken: Vücut algı. b. Bağımsız değişken: Spor katılım tercih sonuçları  
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      Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Spor Derslerine Katılmalarının Belirlenmesinde Regresyon 

Analizi  

               Konusundaki Anova Tablosu Tercih Puanlarının Beden Algılama Düzeylerine Etkisi 

Model  Square of 

Total 

df Square of 

Arithmetic 

Mean 

F P 

 Regression Residual 

Total R2 

11463.445 1 11463.445 23.245 .000b 

1      

 141043.274 286 493.158   

  152506.719 287    

a. Bağımlı değişken: Beden algısı puanı  b. Bağımsız değişken: Spor tercih puanı  

Öğrencilerin Spor tercih sonuçları ile beden algıları arasında farklılık vardır(P < 0. 05). 

      

 Tablo 7. Üniversite Öğrencilerinin Spor Dersine Katılmalarının Tercih Edilme Puanlarının 

Beden Algı      

                 Düzeyleri Üzerindeki                Etkilerinin Belirlenmesinde Regresyon Katsayısı Tablosu 

Model Non-Standard Coefficient Standard 

Coefficient 

t p 

 B Std. Error Beta   

Spora katılım tercih 

Puanı 

35.539 11.172  3.181 .002 

Vücut Algısı Puanı 2.131 .442            .274 4.821 .000 

a. Bağımlı değişken: Vücut Algı puanı  

     Üniversite öğrencilerin spor ders tercih sonuçları katılımı vücut algısını etkiler (P < 0,05). Üniversite 

öğrencilerin Spor dersi katılım tercih sonuçları,  kendi vücut algıları üzerinde % 27,4 seviyede açıklayıcı 

etkiye sahiptir 
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Tablo 8. Üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılma tercihinin alt boyutları olan 

değişkenlerin        

                  beden algı düzeylerine etkilerinin belirlenmesi üzerine regresyon analizi 

Model R R2 Residual 

R2 

Estimated 

Std. 

Mistake 

Durbin-

Watson 

1 .376a .141 .126 21.55139 2.197 

a. Bağımsız Değişkenler: Acil Çevrenin Etkisi, Çevreyi Etkileyen, Çevreden Etkilenme, Spordan 

Yararlanmaya İnanma, Sosyal Çevreyi Etkileme İçin b. Bağımlı değişken: Beden algısı puanı 

Tablo 9. Üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılma tercihinin alt boyutları olan 

değişkenlerin vücut algı düzeylerine etkilerini belirlemeye yönelik regresyon analizine ilişkin 

ANOVA tablosu 

  

a. Bağımlı Değişken: Beden Algısı Puanı   b. Bağımsız Değişken: Yakın çevrenin, çevreyi etkileyen, 

çevreden etkilenen, sporun yararına inanan, sosyal çevreyi etkileme etkisi 

  Tablo 10. Üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılma tercihinin alt boyutları olan 

değişkenlerin Beden algı düzeylerine etkilerini belirlemeye yönelik regresyon analizine ilişkin 

katsayı tablosu 

Model  Totals 2 Std. D. A.Avg2 F p 

1 Regression 21528.297 5 4305.659 9.270 .000b 

 Residual 

Value 

130978.422 282 464.462   

 Total 152506.719 287    

 Model Non-Standard Coefficient Standard 

Coefficient 

t p 

  B Std. 

Mistake 

Beta   

1 (Bağımsız Değişkenler 

) 

40.291 10.951  3.679 .000 

 Spor yararına 

inanmak 

-4.351 1.615 .171 -2.695 .007 
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 a. Dependent Variable: Body Perception Score 

Spora katılımın bir alt boyutu olan “spora yararına inanmak”, öğrencilerin beden algı düzeylerini% 17,1 

düzeyinde etkilemektedir (p <0,05). “Çevreyi etkilemek” ve “çevreden etkilenmek” alt boyutlarının 

öğrencilerin beden algı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p> 0.05). “Sosyal çevreyi 

etkileme”% 25’e sahiptir. “Yakın çevrenin etkisi”% 21.6 düzeyinde etkilenmiştir (p <0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Üniversite öğrencilerinin spor etkinliklerine yönelik eğilimlerinin ardındaki nedenleri ve seçmeli bağlı 

seçmeli beden eğitimi ve spor derslerini seçmeyi seçen tutum ve düşüncelerini belirleyerek, spor 

derslerine katılım ile beden arasında bir korelasyon olup olmadığını analiz etme amaçlandı. 170 erkek, 

118 kadın (yaş ortalaması 21.14 yıl, boy ortalaması 172.40 cm, vücut ağırlığı ortalaması 67.00 kg ) olan 

toplam 288 öğrenci katıldı. Elde edilen verilere göre spor ve beden algısı düzeylerini tercih eden kız ve 

erkek öğrenciler arasında önemli farklılıklar vardır. Kız öğrencilerin spor ve beden algısı düzeylerine 

daha fazla katıldığı söylenebilir. Kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin beden algı düzeyleri orta 

düzeydedir. Üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılım tercihi puanları beden algısını düzeyini 

etkilemektedir (P <0,05), öğrencilerin beden eğitimi tercih etmelerinin ve spor derslerinin neden beden 

algılarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.Üniversite öğrencilerinin spor derslerine katılımı tercih 

puanları, vücut algıları üzerinde% 27,4 düzeyinde açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Bu etki olumlu bir 

etkidir; öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde tercih puanları arttıkça, beden algı düzeyleri de 

artmaktadır. Spora katılımın arkasındaki nedenlerin alt boyutlarından biri olan “spora yararına 

inanmak”, öğrencilerin beden algı düzeylerini% 17,1 (p <0,05) seviyelerinde etkilemektedir. Sosyal 

çevre % 25,1 (p <0,05), “yakın çevrenin etkisi öğrencilerin beden algı düzeylerini% 21,6 (p <0,05) 

düzeyinde etkilemektedir. Öğrencilerin beden algısı ile “çevreyi etkileme” ve “çevreden etkilenme” 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p> 0,05).Doktorlar sağlıklı kalmak için birçok öneride bulunur. Bu 

önerilerden biri organizmanın optimum dinamizmini sağlamaktır. Gerçek şu ki, hareket etme ve sunulan 

özellik vücuda spor yapıyor(Çamlıyer,1991). Hangi spor aktivitesi olursa olsun, hangi yaş ve seviyede 

olursa olsun, tüm bu aktiviteler bir tür eğitim gerektirir. Her şeyden önce, spora katılım, vücuttaki birçok 

fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve eğitimsel oluşumları beraberinde getirir (Güngörmüş ve ark, 

2006). “Öğrencilerin boş zaman etkinlikleri hakkında bir çalışmada”, öğrencilerin boş zaman 

etkinliklerine katılımlarının sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtiyorlar(Göktaş ve 

Çolak,2006). Tayvan'daki üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, sportif etkinliklere 

katılımın öğrencilerin yaşam memnuniyetini arttırdığını belirtmişlerdir(Tütüncü ve ark,2011). Sportif 

etkinliklere katılımın temel amacı, etkinlik sürecinde anında duygusallık, etkinlikten zevk almak, hem 

duygusal hem de fiziksel memnuniyet sağlamaktır(Şahin ve ark,2009), Doğan (2006) 'nın öğrencilerin 

refah koşullarını analiz ettiği çalışmasında boş zamanlarında fiziksel aktivite süresinin analiz edildiği 

ve sürenin bireylerin refah koşullarında değişikliklere neden olduğu görülmüştür5.Bu doğrultuda, farklı 

spor dallarına katılmanın bireyler üzerinde olumlu bir etki bıraktığı söylenebilir. Bu çalışmada, 

 Çevreyi etkilemek 1.148 1.942 .037 .591 .555 

 Çevreden 

etkilenmek 

1.958 1.280 .097 1.530 .127 

 Sosyal çevreyi 

etkilemek 

7.389 2.227 .215 3.317 .001 

 Yakın Çevrenin 

Etkisi 

5.224 1.592 .216 3.282 .001 
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üniversite öğrencilerinin tutumlarının genel olarak spor derslerinden faydalanmak için olduğu öne 

sürülürken, çalışma literatür ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Tablo 1'de görüldüğü gibi kız 

öğrencilerin beden algı düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, 

Netz ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, fiziksel aktivite yapan kadınlarda psikolojik refah 

durumunun arttığı bildirilmektedir( Netz et al,2008). Öte yandan, bireylerin beden imajı ile tatmin 

edilmesinde cinsiyet farklılığı olduğunu gösteren çalışmalar vardır( Mollaoğulları,2014). Harter’in 

çalışmalarına göre, kadınların öz saygısı erkeklerin 10’dan daha yüksek. Başka bir çalışmada, düzenli 

egzersiz yapan kadınların vücut algısı toplam puanlarının düşük olduğu bildirildi(Oktan and 

Şahin,2010). Bu çalışma bizim çalışmamızla örtüşmemektedir. Çalışmamızda spora ve egzersize 

katılımın bireylerin beden algılarını artırdığı tespit edildi. Egzersiz yapmanın düzenli olarak vücut 

algısını geliştirdiğini gösteren çalışmalar vardır(Porto et al,2016).Ayrıca düzenli egzersiz yapan 

bireylerin vücut algılarında olumlu bir gelişme olduğu söylenir(Rierdan et al,1989). 

Sonuç olarak, kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin beden algı düzeyleri ve spor derslerini tercih 

etmeleri arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Kız öğrencilerin spor derslerine katılımı ve beden 

algısı düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi. Öğrencilerin spor derslerine katılım 

puanları beden algısını olumlu yönde etkilerken; spor derslerine katılım arttıkça tercih puanları artmakta, 

beden algı düzeyleri de artmaktadır. Ayrıca, “sporun faydalarına inanmak” ve “sosyal çevreyi etkileme 

niyeti”, “yakın çevrenin etkisi” gibi spor derslerine katılımın sebeplerinin alt boyutlarından biri de 

öğrencilerin tercih etme tutumlarında etkilidir. Spor dersleri, “çevreyi etkileyen” ve “çevreden 

etkilenmek” gerçekleri etkili değildir. 
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10-12 YAŞ KADIN TENİSÇİLERDE CORE ANTRENMANIN SERVİS İSABET 

ORANINA VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Doç.Dr. Olcay Mülazımoğlu - Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - 

Bünyamin Korucu 

 

ÖZ  

Çalışma amacı;10-12 yaş kadın tenisçilere uygulanan core antrenmanın servis atışlarındaki isabet 

oranına ve bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve veli 

onam formu doldurtularak toplam 10 (n=10) kadın sporcu katılmıştır. Sporcular kontrol (n=5) ve denek 

(n=5)grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Sporcuların bireysel özellikleri; yaş (X=11±1) yıl, kilo (X=56±4 

kg), boy (X=158±3cm) dir. Araştırmada ön-test son-testli kontrol gruplu deneysel yöntem 

uygulanmıştır. Sporculara 8 haftalık 6 hareketlik Core antrenman programı uygulanmıştır. Core 

antrenmanın servis atışlarına etkisini ölçmek için AOS testinin servis vuruş puanlamasından 

yararlanılmıştır. Her iki grubun ön test servis isabet puanları alınmış, motorik özelliklerdeki değişimi 

gözlemek için şınav, mekik, plank, reverse plank ve dikey sıçrama testleri ile ön ve son test ölçümleri 

alındı. Kontrol grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra normal antrenmanlara devam 

ettirilmiş, denek grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra haftada iki gün 20 dakika süre ile 

6 core hareket tenis antrenmanına ek olarak uygulatılmıştır. Elde edilen veriler ile grupların aritmetik 

ortalamaları, standart sapmaları(ss) alınmıştır. Grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar için, ön test 

karşılaştırmaları yapılarak grupların ortalama değerleri arasındaki farklılığı t-testi ile p0,05), değer 

ortalamaları arasında meydana gelen farklılığın tesadüfi olduğu tespit edilmiştir. Denek grubunun servis 

atışlarındaki ön ve son test puan ortalamalarının da farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu durum core 

antrenmanın servis atışlarında bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Motorik özelliklerin ise deney 

grubunun core antrenman öncesi ve sonrası ortalamalarında anlamlı fark bulunmuştur(p<0.05). Tenisçi 

kadınlarda core antrenman motorik özelliklere olumlu etki yaparken, servis atış performansına katkı 

sağlamadığı görülmüştür. Motorik özelliklere katkısı sebebiyle core antrenman 10-12 yaş dönemindeki 

kadın tenisçilere önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Tenis, Servis, Aos Testi, Core Antrenman, Plank 

THE EFFECT OF CORE TRAİNİNG in 10-12 YEAR OLD WOMEN on THE SERVİCE 

RATE and SOME MOTOR SPECİALİTİES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of core training applied to 10-12 age female tennis 

players on the hit rate and some motoric characteristics. A total of 10 (n = 10) female athletes participated 

in the study. The athletes were divided into two groups as control (n = 5) and subjects (n = 5). Individual 

characteristics of athletes; age (X = 11 ± 1) years, weight (X = 56 ± 4 kg), height (X = 158 ± 3cm). In 

the research, experimental method with pre-test post-test control group was applied. Six-week Core 

training program was applied to the athletes for 8 weeks. To measure the impact of Core training on 

service shots, the service hit score of the AOS test was used. Pre-test service hit scores of both groups 

were taken, pre-test and post-test measurements were taken with push-ups, shuttle, plank, reverse plank 

and vertical jump tests to observe the change in motoric characteristics. After the pre-test scores of the 

control group (n = 5) were taken, normal training was continued and after the pre-test scores of the 
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subjects (n = 5), 6-core motion was applied in addition to tennis training for 20 minutes two days a 

week. With the data obtained, arithmetic means, standard deviations (ss) of the groups were taken. The 

differences between the mean values of the groups and the differences between the mean values of the 

groups were found to be p0.05 and the difference between the mean values was found to be incidental. 

There was no significant difference between the pre and post test scores of service group (p> 0.05). This 

shows that core training has no effect on service shots. A significant difference was found between the 

motor characteristics of the experimental group before and after the core training (p <0.05). Core training 

has a positive effect on core training motoric features and it has been observed that it does not contribute 

to service shot performance. Due to its contribution to motor properties, core training can be offered to 

female tennis players in the age of 10-12. 

Keywords: Tennis, Service, AOS Test, Core Training, Plank 

Giriş 

Son yıllardaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sporu da önemli derecede etkilemektedir 

(Açıkada, 1990). Teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak, bilimsel araştırmalar yardımı ile 

spordaki başarının yolları aranmaktadır. Burada amaç, yüksek performans düzeyine ulaşmaya etki eden 

faktörleri saptamak, sportif başarının sınırlarının zorlanmasıdır (Gelen, 1998). 

Kuvvet antrenmanının “yaşa uygun düzenlendiğinde”, antrenman programları her bir sporcuya yarar 

sağlayabilir. Doğru kuvvet antrenman programları, ergenlik dönemi öncesindeki ve ergenlik 

dönemindeki çocuk ve gençlerin sporcuların kuvvet seviyelerini de geliştirebilir(Eniseler, 2009). 

Core antrenman bölgesel ve yüzeysel kasların kuvvet ve kondisyonu üzerinde durur (Clark, 2001). Core 

stabilite kol ve bacak kuvvetinin eş zamanlı olarak gelişmesine olanak verir. Vücudun duruşunu 

ayarlamak veya dışarıdan gelen yükü kaldırabilmesi için sürekli olarak değişen dinamik bir konsepttir. 

Spor performansı açısından, core stabilite ne kadar büyük olursa kol ve bacaklardaki güç üretimi o kadar 

fazla olur (Willardson, 2007). 

Tenis, tarih boyunca sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Son 30 yılda raket teknolojisi 

gibi çok büyük değişiklikler oldu. Raketler geniş tatlı noktası olan sert ve geniş çeşitli materyallerden 

yapıldı. Bu oyuna muazzam bir etki yaptı. Raketlerdeki geniş tatlı nokta merkez dışı vuruşları daha fazla 

affeden ve daha güçlü vuruşlara imkân veren materyallerden yapıldı (Roetert ve Kovacks, 2011). 

Tenis yaş sınırlaması olmaksızın, profesyonel anlamda oynanan bir spordur. Son yıllarda tenis geçmişle 

kıyaslandığında daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede de sporculardaki farkındalık hissi hataları en 

düşük seviyeye indirme gereği doğurmuştur (Kunduracı, 2008).  

Tenis yüksek fiziksel güç gerektiren bir spordur. Branşın gerektirdiklerine ve bireysel sporcunun kas-

iskelet yapısına göre, özellikle genç ve profesyonel yas gruplarında, özel ve bütün bir kondisyon 

programı hazırlanmalıdır. Tenis düzgün ve sert bir zeminde raket ile keçe kaplanmış bir topa vurularak 

sahanın tam ortasına yerleştirilmiş 91.5cm yüksekliğindeki bir filenin üzerinden aşırtılarak oynanan 

sportif bir oyundur (Okudur A., 2010). 

Teniste servis en önemli vuruşlardan bir tanesidir. Bir sporcunun servis atışlarındaki isabet oranı ne 

kadar tutarlı ise müsabakayı kazanma şansı da o kadar fazla demektir. Bu yüzden servisi geliştirmek 

adına yaptığımız antrenmanların çeşitliliğini gözden geçirmemiz gerekir. Çalışmamızda core 

antrenmanın servis isabet oranına etkisinin incelenmesinin üzerinde durulmaktadır.  
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Materyal ve Metot 

Bu çalışmada deneysel yöntem uygulanmıştır. Sporculara uygulanan antrenman programının öncesi ve 

sonrası ön test ve son test ölçümleri alınarak çalışma yürütülmüştür. Yaşları 11±1 olan toplam 10 (n=10) 

kadın sporcu gönüllü olarak ve ebeveynlerinden izin alınarak katılmıştır(Onam Formu). Sporcular bir 

kontrol(5) ve bir denek(5) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların spor yaşları 

3±1 yıl, kilo 56±4 kg, boy 158±3 cm olarak kayda geçilmiştir.  

Çalışmanın Uygulanması ve Verilerin Elde Edilmesi : Bu çalışmada sporculara 8 haftalık bir çalışma 

programı uygulanmıştır. Araştırmada sporcuların öncelikle ön test olarak servis isabet puanlamaları 

alınmıştır. Bu puanlamalar için AOS testinin servis vuruş puanlama alanından yararlanılmıştır. 

Araştırmada kontrol grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra normal seyirle antrenmanlara 

devam ettirilmiş olup denek grubunun (n=5) ise ön test puanlamaları alındıktan sonra haftada iki gün 20 

dakika süre ile 6 tane hareket belirlenip core antrenman programı uygulanmıştır. Bu hareketlerin 

detayları Tablo.1'de görülmektedir. Denek grubunda (n=5) değişimleri gözlemek adına ön ve son test 

olarak şınav, mekik, reverse plank ve dikey sıçrama ölçümleri alındı. Ayrıca denek ve kontrol  grubunun 

çalışmanın başında servis atışı puanlamaları aos servis testi baz alınarak yapılmıştır. Aradaki farkları 

görebilmek adına SPSS 16 istatistik programında T-test uygulandı. 

Tablo.1 Core bölge antrenman hareketleri  

Hareketler 

Süre / Tekrar 

 

Abdomini

s 

(karın) 

Plank Step-up  20 sn x 3tekrar 

Seated Scuissor Kick 20 sn x 3tekrar 

Coxae 

(kalça) 

Glute Bridge 20 sn x 3tekrar 

Alternating Bird Dog 20 sn x 3tekrar 

Crus 

(bacak) 

One Leg rise up 20 sn x 3 tekrar 

Leg Flex Workout 20 sn x 3 tekrar 

Dikey Sıçrama Testi: Sporcular, zaman ve mesafe ölçekli hassas zemin üzerinde adım almadan ve 

sekmeden bütün gücü ile yukarı doğru sıçrayacak ve sıçradığı mesafe cihaz üzerinde santim(cm) 

cinsinden belirlenecektir. Sporcular 2 kez sıçradıktan sonra en iyi derecesi dikey sıçrama değeri olarak 

kaydedildi (Arthur ve ark.1998). 

Plank Hareketi Ölçümü: Hareketin uygulaması; Vücut yere doğru yüzükoyun şekilde, dirsek ve 

ayaklar üzerinde, topuklar ve başla düz bir çizgi oluşturularak dengenin korunmasıdır". Sporcu “başla” 
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komutu ile plank pozisyonunu aldı ve sporcunun plank pozisyonunda kaldığı süre saniye cinsinden 

kaydedildi (Handzel, 2006). 

Şınav-Mekik Ölçümü: Düz mekik hareketinin ölçümü yine düz mekik hareketi ile yapılacak. Çocuk 

sırt üstü yatırılıp eller ensede, vücudu gergin, ayakları birleşik vaziyette tutuldu ve destek almadan öne 

doğru gövdesini doğrultması söylendi. Şınav ölçümü;  şınav pozisyonunda kollar dirseklerden bükülüp 

yere doğru gövde eğilip doğruldu. 30 saniyede sporcunun kaç defa şınav veya mekik yaptığı sayılarak 

kaydedildi. 

Aos Servis Testi Uygulama Prosedürü: En Yüksek Olasılık 108 Puan 

Servis Değerlendirmesi: Oyuncu 12 servis atar. 3 servis birinci servis kutusunun geniş alanına, 3 servis 

birinci servis kutusunun orta bölümüne, 3 servis ikinci servis kutusunun orta bölümüne ve 3 serviste 

ikinci servis kutusunun geniş bölümüne. Puanlar topun birinci ve ikinci sekmesine göre verilir. Eğer 

birinci servis doğru servis kutusuna atılırsa, ikinci servis gerekmez. Eğer servis bırakılırsa (let), servis 

tekrarlanır.  

Tam puanlar aşağıdaki gibi verilir.  

Birinci Servis: 

2 Puan – Top doğru servis kutusu alanına atıldığında 

4 Puan – Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında 

İkinci Servis: 

1 Puan: Top doğru servis kutusu alanına atıldığında. 

2 Puan: Top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında. 

Güç Puanları Aşağıdaki Gibi Verilir: 

Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top doğru servis kutusuna atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi ile arka 

çizgi arasına düşerse, 1 ekstra puan verilir. 

Güç Alanı – Çift Puan – Top doğru servis karesine atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisinin arkasına 

düştüğünde çift puan verilir. 

“ 0 ” Puan – Topun ilk sekmesi doğru servis kutusunun dışında olduğu zaman. 

Uyum ( Tutarlılık ) – Her serviste top doğru servis kutusuna düştüğünde 1 ekstra puan verilir. (1.veya 

2. Servis ) 

Servis değerlendirme bölümünde kaç puan yapıldığını öğrenmek için bütün puanlar toplanır. 

İstatistiksel Analiz: Deney ve kontrol gruplarının tanımlayıcı istatistikleri (yaş, boy, kilo, spor yaşı) 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları alındı. Önce ön test ortalamalarında farklılaşma olup olmadığı 

daha sonra son test ve grupların ön test ve son test değerlerindeki değişimler SPSS programı Paired-Simple 

T-Test ile 0,05 anlamlılık düzeyinde incelendi.  
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Bulgular 

Araştırmaya katılan kişilerin tanımlayıcı istatistikleri tablo2'de detaylı olarak görülmektedir. 

Tablo2. Araştırmaya katılan sporcuların demografik özellikleri 

 

              N 

    

Minimum 

         

Maximum       Mean 

  Std. 

Deviation 

Yaş (yıl) 10 10,00 12,00 11,3               0,82 

Vücut ağırlığı 

(kg) 
10 50,00 60,00 53,7 3,12 

Boy uzunluğu 

(cm) 
10 154,00 161,00 1,57 2,32 

      

Tablo3. Deney grubunun ön test ve son test karşılaştırma tablosu 

 

Değişkenler N Deney Grubu 

Ön test 

X±SS 

Deney Grubu 

Son Test 

X±SS 

Plank (sn) 5 51,6±13,6 64±9 

Reverse Plank (sn) 5 64,6±19,3 77,6±18,5 

Mekik Testi  5 13,6±2,3 17,8±4 

Şınav Testi  5 4,6±1,1 8±1,5 

Dikey Sıçrama Testi (cm) 5 32,6±3,6 35,2±2,9 
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Şekil1. Plank hareketinin ön ve son test karşılaştırması 

Deney grubunun core antrenman öncesinde ve sonrasında alınan değişkenler tablo3'de belirtilmektedir. 

Veriler incelendiğinde deney grubunun core antrenman öncesi ve sonrası süreleri göz önüne alındığında 

anlamlı fark bulunmuştur(p<0,05). Örnek olarak plank hareketinin core antrenman sonrasında şekil1'de artışı 

görülmektedir. Core antrenman sürecinin sporcuların plank, reverse plank, mekik, şınav ve dikey sıçrama 

verilerinde bir artış gözlenmektedir. 

 

Tablo4. Kontrol ve Deney gruplarının servis testi ön ve son test karşılaştırmaları.  

Değişken N Deney Grubu 

Ön test 

X±SS 

Deney Grubu 

Son Test 

X±SS 

Kontrol Grubu 

Ön Test 

X±SS 

Kontrol Grubu 

Son Test 

X±SS 

Servis Testi 1 5 28,2±1,6 28,6±1,5 30±2,7 29,4±3 

Tablo5. Denek grubu ön test son test anlamlılık düzeyi. 

  

t df 

Sig. (2-

tailed) 

 Paired Samples Test 

  

Pair 1 Denek ön test -Denek son  test -0,38 4 0,717 

 

Tablo 5 incelendiğinde denek grubunun servis atışlarındaki ön ve son test puanlamalarının anlamlılık 

düzeyleri görülmektedir. Anlamlılık düzeyi p>0,05 olarak saptanmış ve core antrenmanın servis atışlarında 

bir etkisinin olmadığı görülmektedir.  

 

Tablo6. Kontrol grubunun ön ve son test anlamlılık düzeyi. 

  

t df Sig. (2-tailed) 

 Paired Samples Test 

  

Pair 1 KG ön test – KG son test 0,466 4 0,666 

 

Tablo 6 incelendiğinde ise kontrol grubunun ön ve son test karşılaştırmalarındaki anlamlılık düzeyi 

belirtilmiştir ve p>0,05 değeri bize aralarında bir ilişkinin bulunmadığını göstermektedir. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada yaşları 11±1 yıl olan bayan sporcuların antropometrik ölçümleri alınmış ve performans testleri 

olarak plank, reverse plank, şınav, mekik ve dikey sıçrama testleri uygulanmıştır. Ayrıca sporcuların servis 

ölçüm testi ön test ve son test olarak alınmış ve bu 8 haftalık süreçte örneklem grubuna core antrenman 

uygulanmıştır. Core antrenman için 6 hareket seçilmiş ve denek grubu için tenis antrenmanlarına ek olarak 

uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise core antrenman yaptırılmadan sadece tenis antrenmanlarına devam 

ettirilmiştir. 

Çalışmamızın sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda örneklem grubunun performans ölçümündeki ön 

ve son testler incelendiğinde belirli bir artış gözlenmiştir. Performans testlerinin ön ve son testi SPSS 

programında T-test karşılığına bakıldığından p<0,05 olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunu tablo3'e 

baktığımızda rahatlıkla görebiliriz.  
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Core antrenmanın merkez bölge aktivasyonunu, postür, dengeyi ve kuvveti arttırdığı bilinmektedir. Şınav ve 

mekik, core bölge olan abdominal kas grubu ve biceps-triceps kas gruplarının gelişimini içeren egzersizlerdir 

(Schiffer ve ark., 2009). Bazı çalışmalarda core antrenman ile birlikte şınav ve mekik performanslarında 

gelişim olduğu bildirilmiştir(Afyon Y.A, Boyacı A. 2013). Bu araştırmalar da göz önüne alındığında 

çalışmamızla paralellik göstermektedir.  

Aktaş'ın yaptığı çalışmada 8 haftalık kuvvet antrenmanının denek grubunun anaerobik kapasitelerinde 

bir gelişme olduğu sonucuna ulaşmıştır(Aktaş, 2010). Bu çalışmada denek grubunun performans 

ölçümündeki ön ve son test değerleri karşılaştırıldığında da gelişim gözlenmektedir. Aktaş'ın çalışması 

araştırmamıza paralellik göstermektedir.  

Core antrenmanı ile vücudun kontrolü ve dengesi geliştirilir, birçok büyük ve küçük kas grubunun 

kuvveti artırılır, sakatlanma riski azaltılır ve denge artışına bağlı olarak hareketlerdeki veya hareketler 

arasındaki geçişlerdeki verimlilik artırılır (Aşçı, 2011).  

Servis testlerini incelediğimizde anlamlı bir farkın bulunamadığı gözlemlenmiştir. 

Elde edilen veriler incelendiğinde core antrenman sürecinin performans ölçümleri üzerindeki etkisinden 

olumlu bir şekilde bahsedebiliriz. Ancak core antrenman sürecinin teniste servis isabet oranında artış 

yaptığıyla alakalı bir etkiden söz etmemiz mümkün değildir.   

Kaynakça 

Açıkada C, Ergen E. (1990) “Bilim ve Spor”. Büro-Tek Matbaacılık, Ankara.. 

Afyon Y.A., Boyacı, A. (2013). Investıgatıon Of The Effects By Composıtely Edıted Core- Plyometrıc  

Exercıses In Sedentary Man On Some Physıcal And Motorıc Parameters, Internatıonal Journal 

of Academıc Research, Vol. 5. No. 3. May, 256-261. DOI: 10.7813/2075- 4124.2013/5-3/A.37 

Baku, Azerbaijan. 

Aktaş F. (2010) Kuvvet Antrenmanının 12-14 Yaş Grubu Erkek Tenisçilerin Motorik  

Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Konya,  

Arthur, M., B. Bailey, (1998)“ Conditioning for Football.” Human Kinetics, Champaign, IL.  

Aşçı A. (2011) Takım Ve Bireysel Sporlarda Core Antrenman Uygulaması. 4.Antrenman Bilimi 

Kongresi  

Özet Kitabı, 28-30 Haziran, Ankara. 

Clark, M A. (2001) Core stabilization training in rehabilitation. In: Techniques in  

Musculoskeletal Rehabilitation. Prentice, New York. 259–278 

Eniseler, N. (2009) Çocuk ve Gençlerde Futbol, Futbol Eğitim Yayınları, Baskı-8, TFF, FGM, s. 33-34, 

İstanbul. 

 

Gelen E. (1998) Tenis motor beceri öğretiminde çift ve tek taraflı öğretim metotlarının karşılaştırılması, 

Sakarya  

 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. 

Handzel T. M., (2006). "Core Training For İmproved Performans" NSCA's Performance Training  

 Journal, Vol.2 No.6. 

Kunduracı N., (2008) Grand Slam Tenis Turnuvalarında Yarı Final Ve Finalde Servislerin Maç  

 Sonucuna Etkisi, Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İzmir,  

Okudur A.,(2010) 12 Yaş Tenisçilerde Denge İle Çeviklik İlişkisinin İncelenmesi, Selçuk  

 Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 

Roetert EP, Kovacs MS. (2011) Tennis Anatomy, Human Kinetics, Usa.:5–7. 

 

Schıffer, T., Schulte, S., & Sperlıch, B. (2008). Aerobic Dance: Health and Fitness Effects  



571 
 

Middle-Aged Premenopausal Women. Journal of Exercise Physiology-Online, 11(4), 25-33. 

Willardson, J.M. (2007). “Core Stability Traınıng: Applications To Sports Conditioning Programs” 

Journal of  

Strength & Conditioning Research, Volum 21-Issue 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 
 

 
 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

TAM METİNLER | FULL-TEXTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

MUSIC RHYTHM IN THE MOTOR ACTIVITIES IN GYMNASTICS 
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Abstract 

The idea of music rhythm makes the music and body-motor rhythm be considered identical. The skill to 

sense and reproduce the rhythm is in the base of a lot of sports disciplines called “artistic” because of the 

synchronization between human movements and music. In rhythmic gymnastics the sense of rhythm (or the 

rhythmical abilities) is considered one of the vital complex qualities and a component of coordination 

abilities.  

The aim of the research is to determine the level of rhythmical abilities of rhythmic gymnasts. The application 

of a test battery for coordination in rhythm where the movements are subjected to a certain rhythmical 

structure will enable us to clear up the relation between the inner motor rhythm, the rhythm of the motor 

activities in rhythmic gymnastics, determined by the nature of the movements – obligatory models and the 

music accompaniment. The research will help the creative process of designing rhythmic gymnasts’ 

competitive routines.    

 

MUSIC RHYTHM IN THE MOTOR ACTIVITIES IN GYMNASTICS 

Gantcheva Giurka1,  

1. National Sports Academy "Vassil Levski", Gymnastic Department, Sofia, Bulgaria 

Assoc. Prof, PhD     giurka@abv.bg      GSM: +359/888211106 

Keywords: music rhythm, coordination, rhythmic gymnastics 

INTRODUCTION 

From the point of view of our image of musical rhythm, we think both musical and body-motor rhythm are 

identical (Kursi, V.N., Gzirian, R.V. 2014). Rhythm is present in almost all everyday human activities, as 

well as in human organism – heart pulsation, the process of inhaling-exhaling (Zachopoulou, E., Tsapakidou, 

A.,  V. Derri 2004).  

The ability to sense and reproduce rhythm is in the base of rhythmic gymnastics because of the 

synchronization of human movements with apparatuses and music  (Каrpenco, L. А. 2003, Rosato, M-R., I. 

Fazio 2006). The proper following of musical phrases, accents, rhythm and specific dynamics is important 

and it is evaluated in gymnastics (Rosato, M-R. 2006), and music is a constant source of external information 

about time and duration of the different phases in the exercises performed (Marcez, S., M. DiSanto 2000, 

Lisitzkaya, T. 1995, Sobianina, F.I., Zamogilnova, A.I. 2002).  

The means of rhythmic gymnastics are appropriate for development of adequate breathing pattern which 

enables organism to adapt to the environment (Macovei, S., Niculesco, G. 2004).  

Rhythmical ability, defined as a component of coordination abilities, is most often manifested in gymnastics 

events because of the fact that gymnasts perform their routines with musical accompaniment (Hadjiev, N., 

Andonov, K., Dobrev, D., Petrov, V. 2011). 

 

METHODS 

Paticipants 

mailto:giurka@abv.bg
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The research was done among 35 rhythmic gymnasts with average age 20.91 years.  

Methodology 

In order to fulfill the aim of the research we used tests recommended in rhythmic gymnastics by 

(Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G. 2015) : 

Four tests for assessment of coordination in rhythm were used and the results were recorded in number of 

cycles made in 20 sec.: 

 Frontal feet and hands hitting against a wall,  

 Feet and hands hitting (in a corner),  

 Jumps in four squares,  

 Cross jumps in four squares. 

Each test was executed three times. We allowed for a short elaboration of the movements in the beginning. 

However, we did not let the subjects learn them well. The results from all tests were recorded in a 

preliminarily prepared individual form for each participant in the research. In the end, the best achievement 

was highlighted.  

Math-statistical methods:  

Correlation analysis and variation analysis of the results from the research aimed at establishing the 

statistically significant relations between the variables of coordination in rhythm.  

All statistical analyses were performed with the use of SPSS 19. 

RESULTS 

Table 1. Variation analysis of the results from the research among rhythmic gymnastics      students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The results from the tests for  

coordination in rhythm show a certain trend and can be divided into two groups:  

I group – tests performed with arms and feet (test 1 and test 4); 

II group – tests performed only with feet (test 2 and test 3)  

The mean values of the results shown in the tests from the first group are higher (=10,2 and =10,6), while 

the results of the tests from the second group are with about three cycles lower (=7,23 and =7,09). 

The values of the range in the tests from the first group are markedly higher R=15, for test 1 and R=11, for 

test 4. The values of V=26,22  to 30,98 show that the sample is relative homogeneous.  

The researched individuals are students and are of the same age but the value of R=11 is interesting as it 

regards the duration of their sports experience. In modern sport the lowest age limit for participation in sport 

activities is constantly getting lower and this applies to rhythmic gymnastics as well. The data about the 

height and weight show that the gymnasts have preserved their good shape which corresponds to the aesthetic 

criteria for good appearance in gymnastics.   

The results from the correlation analysis of the researched indexes is presented in table 2 and the conditional 

division of the tests into two groups can help the analysis of the obtained results.  

 INDICATOR n Xmin Xmax R  m  S V As Ex 

1 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall 35 5 20 15 10,20 0,53 3,16 30,98 1,027 1,698 

2 Jumps in four squares 35 3 11 8 7,23 0,32 1,90 26,22 -0,294 0,174 

3 Cross jumps in four squares 35 1 11 10 7,09 0,35 2,09 29,51 -0,509 0,702 

4 

Feet and hands hitting (in a 

corner) 35 5 16 11 10,60 0,51 3,03 28,59 -0,057 -0,622 

5 Age 35 19 24 5 20,91 0,24 1,40 6,70 0,161 -0,908 

6 Sports experience 35 7 18 11 13,17 0,44 2,60 19,70 -0,575 -0,134 

7 Height 35 158 180 22 167,94 0,79 4,70 2,80 0,201 0,461 

8 Weight 35 45 63 18 54,66 0,67 3,96 7,24 -0,144 0,305 
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The tests from the II group correlate to a great extent (,707**), while the tests from the I group are in a 

moderate degree of correlation (0,423).  The results from test 4, Feet and hands hitting (in a corner) correlate 

to a normal extent with the other tests for coordination in rhythm (,423* ,441** ,465**). 

 

    Table 2. Correlation analysis between the indexes of coordination in rhythm – gymnastics 
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Frontal feet and 

hands hitting 

against a wall 1        

Jumps in four 

squares 0,267 1       

Cross jumps in 

four squares 0,175 ,707** 1      

Feet and hands 

hitting (in a 

corner) ,423* ,441** ,465** 1     

Age -0,155 0,019 0,083 0,22 1    

Sports 

experience -0,062 -0,074 0,111 -0,073 0,037 1   

Height -0,061 0,12 -0,029 0,271 0,174 0,008 1  

Weight -0,161 0,305 0,135 0,226 -0,027 -0,103 ,506** 1 

 

DISCUSSION 

The applied tests for coordination in rhythm are designed in a similar way, according to their rhythmical 

structure (table 3). The movements are executed in 2/4 rhythm. The conditional division of the tests into two 

groups corresponds to both the index execution with certain limbs and the above mentioned rhythmical 

structure. In tests 1, 2 and 3, the feet movements are performed in one rhythm. The faster movements in the 

second rhythm are performed with hand in test 1, and with feet in tests 2 and 3. We can say that test 4 

introduces a more complex option because in both rhythms (first and second) the movements are performed 

with hands and feet, in the first part they are slower, and in the second part they are faster, i.e. the rhythm of 

the movements is changed and the sequence of the movements is changed too.  

The gymnasts have perfected such exercises typical for rhythmic gymnastics, mostly with apparatuses or 

especially when the combination of exercises with body and apparatus requires greater amplitude and wider 

movements with the body (jumps, travelling, broad steps) and faster movements with lower amplitude with 

the apparatus (small circles, spins, snakes, spirals and mills). The execution of such motor activity where the 

different parts of the body can perform simultaneously three and more movements in different rhythm is 

visible in the achieved results.   

The execution of a number of rhythmical steps with musical accompaniment in competitive routines is an 

obligatory requirement according to the Code of Points and it definitely helps gymnasts’ mastery of 

coordination in rhythm. The use of musical accompaniment on a day-to-day basis in the education-training 

process is one of the reasons why the execution of movements with complex rhythmical structure and the 

ability to change the rhythm of the movements quickly, sometimes within one rhythm, is a habit which the 

gymnasts have built.  
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Table 3. Design of the tests for coordination in rhythm 

Time 2/4 

Rhythm One, two + one, two-three 

 

                    +  

 

Movements counting One, two One, two-three 

Теst-1 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall 

Two movements with feet Three quick movements with 

hands 

Теst-2 

Jumps in four squares 

Two movements with feet Three quick movements with 

feet  

Теst-3 

Cross jumps in four squares 

Two movements with feet 

(change of direction) 

Three quick movements with 

feet 

Теst-4 

Feet and hands hitting (in a 

corner) 

Two movements – with foot and 

hand 

Three quick movements – two 

with hand and one with foot  

 

CONCLUSION 

Rhythmic gymnastics is a specific motor activity because of its unique characteristics including performances 

with apparatuses, movements taken from dance art and performed with musical accompaniment. The main 

means of this sport are artificially made movements but their interpretation turns them into a model for motor 

activity. The execution of exercises with musical accompaniment is the foundation of the variations of the 

basic kinematic characteristics, as well as of the perfection of the inner motor rhythm of the movements 

though complex simultaneous work with different body segments.    

In conclusion, we can say that the researched rhythmic gymnasts did not find much difficulty when 

performing the applied tests. That’s why, when surveying the coordination in rhythm among gymnasts we 

can look for other additional factors which would enrich the research.  We can find possibilities for 

modification of the tests in the different rhythmical structures of the movements which could vary for the 

different age groups in rhythmic gymnastics.  
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ABSTRACT 

The different sports disciplines have various specific requirements to the different physical qualities of the 

athletes. Coordination abilities are important in all kinds of sports but their manifestation is strictly defined 

by the nature of the motor activity.  

The aim of the research is to examine the coordination in rhythm of athletes practicing different kinds of 

sports. The rhythm of the movements in the applied tests is complex and the athletes show different results. 

The determined dependences are not the same and persistent.  

The comparison of the rhythmical abilities of the athletes from different sports has to be done after grouping 

the researched individuals according to the type of motor activity they practice after taking into consideration 

its specific characteristics: sports where motor activities constitute a determined motor model; sports where 

such model does not exist; sports where motor activity is accompanied with music or with no musical 

accompaniment; sports where an apparatus is used, depending on its nature.  

 

Keywords: sport, rhythmical abilities, sports disciplines  

 

INTRODUCTION 

 

Modern high performance sport is characterized with constantly increasing difficulty of motor activities, and 

the significance of the motor abilities possessed, mainly the level of their development, is vital for success 

and achievements (Damjanovska, M. 2014). 

Karabiberov, Y., Y.Brogli(2014) present agility as the most important complex motor quality which depends 

on the efficient realization of the achieved potential of the qualities strength, speed, flexibility being abilities 

for reaction in unexpected situations.  

Coordination is viewed as the uniformity of movements of the whole body as an independent system in space 

and time (Metikošatall 2003, Shaykin, K.G. 2015). 

In lots of human extreme activities, led mainly by different emotions, success is based on strict coordination 

of movements in space and time, on the one hand, and the coordination of these movements with moving 

objects, people, animals, and machines, whose behavior and motion is often unpredictable, on the other 

(Videv, E. 2015). 

Authors define coordination abilities in gymnastics as presence of automatic specific processes of 

management and variation of the movement (Hadjiev, N. at. All. 2011) and divide them into the following 

five components: reaction ability; rhythmic ability; balance ability; spatial orientation ability; kinesthetic 

ability for differentiation.  The base of coordination is the rhythmical abilities, and rhythm in particular, is 

the base of all motor actions (Metikoš D., A. Hošek1972). In order to evaluate the coordination in rhythm 

Дамјановска, М.at. All. (2014) created three new tests and proved there were good characteristics of 

measurement and they could be applied successfully in practice.  

 

METHODS 

Paticipants 

The research was done among two groups of students:  

mailto:giurka@abv.bg
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I group – 90 students from Bulgaria (18 men, 72 women) 

II group – 163 students from Turkey (97 men, 66 women) 

Methodology 

In order to fulfill the aim of the research we used tests recommended in rhythmic gymnastics by 

(Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G. 2015) : 

Four tests for assessment of coordination in rhythm were used and the results were recorded in number of 

cycles made in 20 sec.: 

 Test-1 – Frontal feet and hands hitting against a wall,  

 Test-2 – Jumps in four squares,  

 Test-3 – Cross jumps in four squares, 

 Test-4 – Feet and hands hitting (in a corner), 

 Test-5 – T-test. 

Each test was executed three times. We allowed for a short elaboration of the movements in the beginning. 

However, we did not let the subjects learn them well. The results from all tests were recorded in a 

preliminarily prepared individual form for each participant in the research. In the end, the best achievement 

was highlighted.  

Math-statistical methods:  

Variation analysis 

T-criterion of Student, d and d% - for statistical significance of the differences.  

All statistical analyses were performed with the use of SPSS 19. 

 

RESULTS 

The verification of the structure of the sample, the influence of age, height, and weight on the results showed 

that the students in the groups differ in age, height and weight (table 1). The dispersion cloud regarding age, 

height, and the indexes of the different tests showed there was no interdependence among the variables.  

 

Table1. Statistical significance of the differences in age, height and weight of I group and II group  

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Male 

Age I group 18 20,500 3,148 

4,40 2,016 11,531 100,00 

II group 97 16,100 0,918 

Female 

I group 72 20,880 1,266 

4,91 1,849 29,390 100,00 

II group  66 15,970 0,607 

Male 

Height I group 18 179,780 6,549 

6,71 1,060 4,453 100,00 

II group 97 173,070 5,738 

Female 

I group 72 167,830 5,962 

0,27 0,048 0,285 22,30 

II group  66 167,560 5,266 

Male 

Weight I group 18 74,110 8,851 

13,80 1,624 7,821 100,00 

II group 97 60,310 6,464 

Female 

I group 72 56,170 6,233 

1,79 0,309 1,838 93,00 

II group  66 54,380 5,179 
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There is a moderate difference in the women’s height (d=0,27), but along the other indexes – weight and age, 

as well as along all the indexes in the group of men, it is significant (d over 0,8). 

 

 

 

 

 

Table 2. Variation analysis of the results from the research  
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Index  n Xmin Xmax R  S V As Ex 

I 
g
ro

u
p

 

m
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e 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
18 3 10 7 5,890 2,026 

34,40 
0,647 -0,364 

Jumps in four squares 18 3 12 9 7,560 2,332 30,85 0,140 -0,082 

Cross jumps in four squares 18 3 10 7 6,500 2,203 33,89 -0,167 -1,206 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
18 5 15 10 9,890 2,471 

24,99 
0,117 0,275 

T-test 18 11,27 15,24 3,97 12,976 1,001 7,71 0,188 0,444 

fe
m

al
e 

 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
72 2 20 18 7,220 3,926 

54,38 
0,857 0,424 

Jumps in four squares 72 3 11 8 7,060 1,791 25,37 0,050 -0,035 

Cross jumps in four squares 72 0 11 11 6,750 2,342 34,70 -0,488 0,576 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
72 1 16 15 9,390 3,388 

36,08 
-0,281 -0,081 

T-test 72 11,44 18,26 6,82 14,338 1,176 8,21 0,346 1,334 

II
 g

ro
u

p
 

m
al

e 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  

 

97 10 2 12 6,73 1,75 

 

26,00 0,305 0,889 

Jumps in four squares 97 9 1 10 6,06 1,575 25,99 -0,039 0,479 

Cross jumps in four squares 97 8 3 11 5,9 1,403 23,78 0,82 1,383 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 

 

97 6 4 10 5,95 1,208 

 

20,30 0,686 1,026 

T-test 97 3,39 8,78 12,2 10,30 0,95 9,29 0,265 -1,058 

fe
m

al
e 

 

Frontal feet and hands hitting 

against a wall  
66 3 11 8 6,580 1,637 

24,88 
0,393 0,581 

Jumps in four squares 66 2 9 7 5,590 1,598 28,59 -0,182 -0,649 

Cross jumps in four squares 66 2 9 7 5,500 1,373 24,96 0,092 0,073 

Feet and hands hitting  

(in a corner) 
66 3 8 5 5,790 1,196 

20,66 
-0,298 -0,117 

T-test 66 9,47 13,86 4,39 11,458 1,028 8,97 0,159 -0,69 

 

 

The variation analysis shows some digressions from the normal distribution but these digressions appear in 

samples with smaller number of researched individuals, so we used parametric criterion for verification of 

hypotheses (t-criterion of Student). That is why in the comparative analysis we first compare the different 

groups along their gender, regardless of their age. In t-test the sample is homogeneous with a little dispersion 

for all the researched groups, but in most cases the sample of the researched individuals from the II group is 

relatively homogeneous. There is a medium dispersion and a relatively homogeneous sample in one of the 

tests performed by the students from the I group, while as regards the other variables the sample has a great 

dispersion V>30%. 

 

   Table 3. Frontal feet and hands hitting against a wall  

GENDER  Index   Group n  S d Сohen's  d t P(t) 

Mens 

Frontal feet 

and hands 

hitting 

I group 18 5,890 2,026 

-0,84 0,463 1,823 92.9 

II group 97 6,730 1,750 
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Females 

against a 

wall  
 

I group  72 7,220 3,926 

0,64 0,209 1,281 79.7 

II group  66 6,580 1,637 

 

 

    

 

 

     Table 4. Jumps in four squares. 

GENDER  Index   Group n  S d Сohen's  d t P(t) 

Mens Jumps 

in four 

squares  
 

I group  18 7,560 2,332 
1,560 0,832 3,395 99,90 

II group  97 6,06 1,683 

Females 
I group  72 7,060 1,791 

1,470 0,796 5,051 100,00 
II group  66 5,590 1,598 

 

    Table 5. Cross jumps in four squares. 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
Cross 

jumps in 

four 

squares  
 

I group  18 6,50 2,20 
0,60 0,385 1,516 86,80 

II group  97 5,90 1,40 

Females 
I group  72 6,75 2,34 

1,25 0,615 3,862 100,00 
II group  66 5,50 1,37 

 

    Table 6. Feet and hands hitting (in a corner). 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
Feet and  

hands 

hitting  

(in a corner) 

 

I group  18 9,89 2,47 
3,94 1,915 10,427 100,00 

II group  97 5,95 1,21 

Females 

I group  72 9,39 3,39 

3,60 1,145 8,461 100,00 
II group  66 5,79 1,20 

 

    Table 7. Т-тест 

GENDER  Index   Group n  S d 
Сohen's  

d 
t P(t) 

Mens 
T-test 

 

I group  18 12,98 1,00 
2,67 1,953 10,803 100,00 

II group  97 10,30 0,96 

Females 
I group  72 14,34 1,18 

2,88 1,585 15,342 100,00 
II group  66 11,46 1,03 

 

In the results presented in tables №3-6 the values of  for the I group-women are higher than those of the II 

group-women. The values of d are respectively: Test-2 – d=1,47; Test-3 – d=1,25 and Test-4 – d=3,6. The 

differences between the compared mean values can be identified as big, the values are over 0,8 and are 

statistically significant – P(t)=100. 

The results from the same groups of researched individuals for test-1 are significant (d=0,64), but are not 

statistically significant P(t)=79,7. For t-test  – the differences among the compared values is big (d=2,88), 



11 
 

and they are statistically significant –  P(t)=100, but because of the fact that the measurement unit is seconds 

the differences are in favor of the II group-women.  

We can say that the obtained results for the girls are identical with those for the boys. The exception is the 

result from test-2 – cross jumps in four squares – d=0,60 and an incidental statistical significance of 86,80.  

The results among the boys for t-test – (d=2,67) show big difference in favor of the second group and the 

statistical significance is P(t)=100.  

The mean values of the results for test-1 – frontal hits with hands and feet – are close for all groups, but the 

values of d= –0,84 with the girls and d=0,64 with the boys and there is an incidental statistical significance 

of the differences (P(t)=92,9 and P(t)=79,7). In this case this does not allow us to make a parallel with the 

results from test-4 regardless of the fact that these exercises are performed with hands and feet.  

 

 

DISCUSSION 

 

Rhythm is an inborn sensation and is always present in human organism – heart pulsations, the breathing 

process (Zachopoulou, E., Tsapakidou, A.,  V. Derri 2004). All body systems (nervous, cardiovascular, 

respiratory, locomotory) work in a certain rhythm, with certain frequency and this is the reason why it is 

individual for every human (Jeffcock, D. 2006).  

Motor activities in different sports disciplines require different working rhythm of the different body systems. 

Our interest to the II group arose from the fact that the subjects practice folklore dances once a week besides 

their engagement in sport. When they were younger they were taught rhythm as part of the compulsory school 

program. Our expectations that this group would show better rhythmical abilities failed to be justified. The 

results for I group – women show they surpass all the other groups.   

We found out that rhythmical abilities are influenced to some extent by age but are not affected by height 

and weight. The subjects from I group – women used to practice and some of them still practice gymnastics. 

In unison with the requirements for performance in this sport they execute the exercises with preliminarily 

set motor model with obligatory musical accompaniment.  

The ways of expression of music (tempo, rhythm, dynamics, melody) are a main measuring unit for 

rhythmical mastery and execution of the movements. The achieved results from the tests performed with feet 

and helped by the free movement of the arms are a manifestation of a so called rhythmicity ability – with 

outer rhythm of a musical accompaniment one has to express rhythm through motor activity. Most often 

these are different dance steps according to the character of the above mentioned musical accompaniment, 

where the main action is performed with feet.  

The rhythmical abilities of the athletes from II group, as well as of the researched men from the two groups, 

are perfected in different conditions because they practice sports where no musical accompaniment is used.  

The collaboration among the players in team games, the changing environment in the process of the play 

supposes and requires a freer rhythm of movements. Rhythmical abilities of athletes, when subjected to the 

individual rhythm of the body, correspond to the specifics of the practiced motor activity. We will not look 

for a parallel because this will not lead to practical significance of the conclusions.   

The conditional division of the tests into two groups, according to the limbs included, i.e. exercises performed 

with feet and exercises performed with hands and feet is irrational having the obtained results. Probably the 

reason is the rhythmical abilities of the researched individuals which have been perfected with the use of 

different means, specific for the kind of sport they practice. Engagement in sport as a major criterion for 

selection of researched individuals is not sufficient enough for in-depth survey of the rhythmical abilities 

possessed.  

 

 

CONCLUSION                                    
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The results from the research show that the students from the two countries possess good rhythmical abilities. 

The movements in the applied tests are subjected to a particular rhythmic line which is the same in all four 

tests for coordination in rhythm.  The rhythmical structure of the movements in the tests corresponds to the 

rhythmical structure of typical movements of Bulgarian folklore dances (Kulsko horo) but because of the 

similarities in folklore dances in the two countries, the students from II group did not find difficulty in the 

execution of the exercises. The girls from I group surpass those from the II group and thus confirm the 

conclusion that natural rhythmical abilities are perfected through the means of the sport they practice. The 

particular motor activity, typical for the sports discipline, the numerous repetitions of movements with 

musical accompaniment contribute to unification of the inner rhythm of the body with the rhythm set from 

the outside. In order to make a more detailed comparison of the rhythmical abilities of athletes who practice 

different kinds of sports, we have to group the subjects according to the motor activity they practice after 

determining their specific characteristics:  

 Sports where motor activities constitute a strictly defined motor model (gymnastics, synchronized 

swimming)  

 Sports where motor activity is performed with musical accompaniment (gymnastics and other kinds 

of artistic disciplines)  

 Sports where different apparatuses are used (rope, hoop, ball, epee, racket, club, etc.)  

 Sports practiced in different environment (swimming, skiing)  
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Abstract 

An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 

communication of information. Generally, any information system aims to support operations, management 

and decision-making. In the sport; football has its great influential in daily life of human and became the 

most famous sport in the world and it is considered a new emerging industry. IS should be applied in football 

because it is considered as an economic sector contains various departments and activities. With the 

increasing number of clubs and players, it becomes difficult to manage club data's manually. So, it is 

necessary to have a system to manage data. In this paper we seek to design an online IS have the ability to 

save and update the database automatically. Users of the system (players, coaches, medicals, etc.) will have 

the ability to communicate with each other and access to their profiles by using unique ID and password. The 

players can use system very easily and gets the updated information in all the time. A study adopts a 

methodology for designs a general Football Club Management model, where this methodology includes 

theoretical and empirical sections. Theoretical section includes review the literature on building an 

information system for the football club in addition to a survey will be done to check all required sections 

for model. Another section (empirical) includes web support programming and testing the model. Design of 

system depends on the methodology that be used to develop it, the methodology will be user friendly and 

easy interpretation. The DFD and E-R diagrams will explain in detail how the system works. This system 

will act as a central warehouse for information within the club. This information will be permanent and 

readily available, increasing the information flow and dissemination throughout the club and provide a 

reliable, easy, wide-reaching and cheap way of communicating with its members and the community. The 

system will also consist of a secure area where access is only granted upon authorization of a username and 

password. There will be varying levels of access to this administration area, with elected members of the 

committee (coaches/medicals/managers) given full access to edit and update information. 

Keywords: information system, online, football, team management. 

1. Introduction  

An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 
communication of information. An information system is regarded as a combination of information 
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technology and human activities. Any specific information system aims to support operations, management 
and decision-making. Usually information systems are categorized in three parts: Management Information 
System, Decision Support System and Executive Information System. 

Following the evolution of information technology, various information systems, such as data warehouses, 
enterprise resource planning, expert systems, geographic information systems, global information systems and 
office automations have been emerged in the business world.  

An information system is the information and communication technology that an organization uses, and also 
the way in which people interact with this technology in support of business processes. This means information 
system has an important role in modern business. An information system is becoming the information and 
communication technology that an organization uses in various fields such as Manufacturing, Transportation, 
trades, Education, Health, Sports, Culture etc. 

In the sport; football has its great influential in daily life of human and became the most famous sport in the 
world and it is considered a new emerging industry. Information system application in football clubs should 
be regarded as an important subject of business information. 

Professional football clubs work according to different rules and their club’ performance is commercialized. 
Members and fans of a football club are regarded customers. Therefore, football clubs can be considered as a 
business company and understood as an economic sector contains various departments and activities. 

recently, with the growing number of teams, number of players under each team and supporting staff, it 
become extremely difficult to manually manage the team’s/player’s data. It needs information system to 
smoothly manage large data so generated. A good football association, club or team generates lots of data 
around players, competitions, camps and their day to day activities. Information system is very vital for 
managers of sports organization because it allows for management of resources effectively, control the overall 
processes going on in the club and also communicate with stakeholders. 

Thus, this study could be useful in order to check information systems’ support in this organization as a 
football club, which is a good area to test information systems’ capabilities in different departments, such as 
sports. It would give a way to football club managers how to operate and improve their work in pursuance to 
solve or avoid some problems in various sectors. 

2. Problem Definition 

The lack of management information system in the most football clubs causes the difficulties in consolidating 

of player’s accounts, training schedule and match reporting. most organizations use the filing method to store 

all their information. This requires a lot of hours to fill out the extensive forms and often a lot of it is 

needlessly repetitive, this results in the majority of work being inaccurate, inconsistent and frequently 

missing altogether. There are also some organizations stored their data in Excel file which is an improper 

data management method. It may look systemic but not a proper way to store large amount of data using 

Excel files and security problem issue is also being faced. 

3. Proposed Solution 

We have proposed to design an online system so that all the things get automatically updated and kept safe in 
the database. The system will allow the gaming staff (players, coaches and medicals) to browse the system, 
communicate with each other and view their profile only by using their unique ID. As earlier system, no more 
paper work and does not need much power because it is a web-based application where all the data goes 
directly to the database and the admin can easily retrieve the data according to the choice. The system will be 
accessible from anywhere and at any time. So, the players can reach the system very easily and gets the updated 
information all the time. The administrator can easily view the reports of the players just by going through the 
system which will save his time as the database is centralized.  

Therefore, an IS for a football club can potentially: 

 improve information management, leading to more efficient business processes 

 reduced administrative workload 

 improved access to information for both management and members 
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 Provide highest Quality of Service to the members of the club 

 

4. Tasks of system 

The application comprises the following major modules (figure 1) : 

1- Administration 

In this, the members will get the unique ID which will be available while doing registration for this club. the 

administrator will have the authority of the entire system. it will be able to delete or add users in this unit. 

 

 

2- gaming staff 

A gaming staff database contain three sub-databases (buttons) which are: 

players, coaches and medicals. 

A database of players should contain at six sub-databases: basic profile, technique ranking, physical ranking, 

mental ranking, contact and transfer. 

A coach database is similar to player database but simpler. Coach database consists from three sub-databases: 

basic profile, knowledge ranking and training ranking. 

Medicals should have different types of medical knowledge, such as muscle stain knowledge, fracture 

knowledge, first aid and so on. 

3- Competitions 

A Competitions database contain two sub-databases (buttons) which are: Matches and Game schedule. 

matches buttons which are display most important information related to the club competition that is achieved 

through the final form Match, her match will get the unique ID, in it are written the data on the date of the 

match, on the opposing team, about the achieved result, the sponsor, the referee, the selection of players and 

number of spectators and other information.  by using this module it’s possible to create Match reports after 

each game, highlighting both game progress and cases of the rules violation which are punished with 

penalties to be used for games statistics and next matches. in addition, the module sends automated 

notifications to all game participants: players, coaches, etc., when game is near. It also notifies if a player is 

suspended from a game or competition as penalties or other restrictions are added into the system for this 

player. Game schedule it will be display football league table, in addition it will be able to calculate a team’s 

league position when results are entered onto the table. 

4- Health Bulletin 

this module will display present reports on Medical examinations for players by date of the carried out 

medical examinations, this report is a record of the medical examination of players which are include, the 

institution in which the examinations have been carried out and types of examinations. eventual medical 

report will determine if the player able to go for the next match or not. medical report will help coaches and 

doctors to monitor a player’s health and communicate better about their injuries. 
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5 - Training work 

this module includes two buttons, training schedule and training realization. In the training schedule is 

recorded the location and duration of training and is carried out the selection of categories of players and 

coaches. From this module, can be created and printed a report with information on training schedule. Before 

the training date, the training schedule it will sent to the players by the coach through the system. 

Through training realization, coaches evaluate the performance of the implementation of trainings and record 

observations about the training that can be used for corrections in the training process. From this module, 

can be created and printed a report with information on training realization. 

6- Team’s statistics 

this module used for display and store statistics of matches and players by using Special external programs. 

 

 

 

figure 1. Initial Business Use Case Diagrams (BUC) for managemnt football club system 

 

5. Project Methodology 
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Selecting a methodology is a key issue within the project and can help determine its success or failure. A 

series of methodologies and processes can be used to develop and use an information system. In this project, 

to ensure the system develop with perfect steps, we have to select a proper methodology for the project. 

Basically, there are two main types of methodology used for the projects, Structured System Analysis and 

Design Methodology (SSDM) and other is Object Oriented Methodology (OOM).  Upon analyzing and 

reviewing the system, we have decided to select (SSDM) for Design information system for football club 

(ISFC), because the system is web-based. The method being used in developing the system is System 

Development Life Cycle (SDLC) or also known as "Waterfall Model". 

SDLC is a common methodology for systems development in many organizations, featuring several phases 

which are: System Design, Analysis, Implementation, Planning and Testing. Each phase produces 

deliverables required by the next phase in the life cycle. Some phases are also inter-related with others. 

Planning is done in the first and analysis of the system is continued after that. Analysis of the system is being 

translated into design. Code is produced during implementation that is driven by the design. Testing verifies 

the deliverable of the implementation phase. 

Planning is the very first phase of the system, in which we decide project plan and resources needed for its 

execution. 

Analysis is the second important phase of the life cycle model. In this phase, the research is done on the 

existing system and then the alternatives are found for the proposed system.  

Design is the phase where the work for system design is produced. The deliverables of design phase consist 

of architecture which includes hardware, software and communication. 

Implementation is the longest phase of the software development life cycle as the code is produced from the 

deliverables of the design phase. 

Testing is done on the implementation code to make sure that the product is actually solving the needs 

addressed in the system. 

5. Justifying The Chosen Methodology 

 

•The SSADM was adopted because It is best methodology for web-based project management system as 

the resource required to implement this model is minimum. 

•Earlier this system was done manually and all the work is maintained on register. 

•It is less cost and also less time-consuming as compared to other methodology. 

•SSADM reduces the error rate and risk by checking the system. 

•SSADM makes the site easy to operate and understandable for the user. 

•SSADM Appropriate for large projects and organizations, and it does not require special skills and can 

easily be taught to the staff. 

•SSADM improves the overall productivity of the specific project and the company. 

•Interviewing, questionnaires, observation, analysis of documents considered as the main techniques for 

SSADM to implement the model. 
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Abstract 

 

 Decision making is the process of study and selecting the best alternative based on the values and preferences 

of the decision maker. Machine Learning is one of the main ways to make intelligent decisions through the 

implementation of systems called Intelligent Decision Support Systems (IDSS). Intelligent Decision Support 

Systems (IDSS) can be implemented through number of machine learning algorithms which are used to 

enable decision support systems (DSS). DSS are designed and used for many sectors like tourism, aviation, 

medicine, education and sports (like rugby, tennis, basketball & football). In football, DSS are used in 

different areas such as team selection, scheduling league and identifying talent in football players. But there 

are few studies about decision support systems or algorithms have been made that could be utilized by 

decision makers to aid in the process of forming a strong team. One of another main challenge in team 

management is concern on how to choose preferred available position to each player in team. Every one of 

these assignments require a considerable measure experience in coaching and make decision. Generally, 

there is no formula or scientific equations to identify the most appropriate position for every player in a 

particular team formation. Where this function is carried out by coaches using their experiences and some 

personal perceptions about players. Therefore, football managers may need to use a decision support system 

to aid their decision-making process. In the same context, one of the other challenges for football managers 

is knowing how the skill of players changed over time because predicting player's skill will help managers 

to make suitable decisions like sell, buy and contract renewal. In this paper we seek to design IDSS which 

have abilities to find the best available squad according to formations of play such as 4-4-2, 3-5-2, etc. In the 

same time the system also has abilities to predict preferred available position for each player in team such as 

center back, wingers, striker, etc. Finally, we will seek through the system to predict dribbling skill for each 

player (where previous studies indicated the most important technical skill and most discriminating variable 

among players skills is dribbling).  

Keywords: Intelligent Decision Support Systems (IDSS), Football, Team Management. 

1. Introduction  

Football, otherwise called soccer, is the most popular sport in the world in both number of spectators and 
players. football popularity has increased significantly in the last decades and have became a new emerging 
industry. The sports industry has seen a lucrative ascent and has now turned into a great contributor to the 
global economy. where the annual revenue of European football clubs alone is estimated at $27bn. In this 
context, the European clubs have transformed into business organizations. 

Technological advances led to increased the generation and availability of quantitative football data, and in 
this regard emerged a number of commercial companies to offer data collection and analysis to elite sports. 
For example, in association football in the United Kingdom, three alternative commercial data systems have 
been available since the late 1990s: Opta, Prozone, and Amisco. All these data systems provide detailed count 
data on all aspects of games, in addition to the adoption of clubs on these systems to provide detailed statistical 
reports after the game. Another source of football data, The EA Sports' FIFA video game series represents a 
valuable effort, offering detailed information about players and team my means of a complete set of 
quantitative football data. This volume of data, combined with the development of sports technology led to 
facilitated the build new decision support systems in sports management. 
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In football, every player is appointed to one of the 11 specific positions on the field of play. These positions 
represent the player's main role and their region of operation on the pitch. The problem of determining football 
players according to their position on the field is complex because of the fluid nature of the modern game. 
The fluid nature of the modern game means the player positions are not as officially defined as in sports such 
as Australian football or rugby. Even so, most players will play in a limited range of positions throughout their 
career, as each position requires a specific set of skills and attributes. 

Sport teams, usually require the coach to set the team formation and choose the best available players for all 
positions in this formation, where the success or failure of any team lies in the skills and abilities of the players 
that comprise the team. players selection and team formation in multi-player sports is a complex multi-criteria 
problem where the final success related with how the collection of individual players forms a powerful team. 
Generally, coaches do not disclose the criteria they use to classify players, therefore the evaluation and 
selection of players in football can be prone to a range of different biases by coaches, where the process often 
depends heavily on subjective perceptions of the players' skills and abilities in view of observations of their 
performance. 

Based on above, obviously people could not check whether a certain selection of players is fair. Coaches 
usually are using game statistics in the evaluation, such as: total number of shots on target, number of passed, 
number of goals scored, shot efficiency, steals, turnovers and others. that is mean, there is a lack of criteria 
that enable coaches to evaluate players accurately. therefore, one of the crucial criteria’s that must be 
considered when assigning the position for each member is taking into account his individual attributes 
(physical, mental and technical). It is necessary to define accurately those criteria and to determine the degree 
of importance of each and every criterion in relation to playing positions because the lack of suitable criteria 
that can be used to judge a player, in addition to the current analyses and researches on systematic analysis of 
the team and Organizing players through information technology and artificial intelligent have not been widely 
used and very insufficient. 

In similar vein, one of important tasks in football is talent identification, therefor top-level European clubs 
seek to identify soccer talent at an increasingly earlier age. One reason for the clubs’ wishes to identify soccer 
talent at a young age can be related to their fear of identifying these players too “late”. predicting of player's 
skill is one of the most important ways of talent identification. as well as predicting may help managers to 
make suitable decisions like sell, buy and contract renewal. Therefor coaches are in great need for a modern 
technological solution for team management. 

2. LITERATUARE REVIEW 

Machine learning have been successfully applied in sport. and there are many researches focused on 
developing DSS to be used to help in sport management. As a result of literature review, machine learning has 
been used to assists coaches and managers in five topics in football which are:  

 Result prediction 

 Player injury prediction 

 Evaluation players & Select best players for formation  

 Predicting of player skill's, wages and value 

 Football Analytics 

 

2.1. Result prediction 

The selection of important variables in football and the prediction of match results has made many efforts. 
Prediction is very important in football to help club managers and coaches to make the right decision to win 
in tournaments and matches. As well as businesses and gamblers have been trying to prediction game results 
in football for both tournaments and single matches. Organized football gambling on the other hand has 
developed into a growing industry and is now worth billions.  

 

 

2.2. Player injury prediction 
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Injuries are a big problem in football and It is considered as the main factor that prevents players from not 
being able to participate in Matches and training, as well as costs of rehabilitation for players.  

2.3. Evaluation players & Select best players for formation 

The success or failure of any team lies in the skills and abilities of the players that comprise the team. The 
goal of selecting players and team formation is a complex multi criteria problem where the final success is 
specified by how the collection of individual players forms an effective team. Highly structured models have 
been developed to support trainers in this domain.   

2.4. Predicting of player skill's, wages and value 

Predicting of player skill's, wages and value may help managers to make suitable decisions like sell, buy and 
contract renewal. As well as predicting of player's skill like shooting, passing, ball control, and dribbling is 
one of the most important ways of talent identification. Where these skills are the basic technical skills of the 
player especially Dribbling skill is considered critical to the outcome of the game in addition to a previous 
study indicated the most discriminating variable among player skills is dribbling.  

2.5. Football Analytics 

Sports analytics is the use of quantitative data analysis of performance data to support coaching decisions. 
Sports analytics is not only the analysis of performance data, but also analysis with an explicit practical 
purpose. Specifically, sports analytics is analysis directed towards informing coaches' decisions on the optimal 
choice of intervention regarding, for example, training programs, building strategies and development of 
game, and player recruitment. Recently with technological advances, a number of commercial companies have 
emerged to provide data collection and analysis for the sports elite. The provision of tracking data from 
matches had lead to an explosion of interest in the area of football analytics but research in football analytics 
with Machine Learning techniques is limited and involves on analyzing football gameplay like formation 
identification, evaluating the quality of shots and detecting commonly employed offensive strategies.  

 

3. DATASET 

3.1. Dataset Collection 

Machine learning have become an essential methodology to transform the football statistics into useful 
information for helping teams, coaches in analyses opponents and make better decisions in real-time by using 
data generated by sensors.  Such data include videos from cameras to all kinds of physical measurements and 
human observations.  But research in football analytics with Machine Learning techniques is limited and the 
main reason for that is the lack of a large-scale dataset for players because the collection such rich information 
about players might be very expensive, making sensed data to be limited to rich clubs like Manchester City or 
Manchester United. In addition, even if such approach was available to all teams, sensed data is always subject 
to physical interference. Therefore, the use of sensed data to analyze football may be unfeasible for worldwide 
large-scale studies. 

Based on above, in this paper we propose the use of video game data from the EA FIFA series. the EA Sports' 
FIFA video game series system offers detailed information, including weekly updates, about a large set of 
European football players and team’s attributes. This data is available for free from its official website 
(http://sofifa.com/). The system has resulted in a huge amount of fine- grained data; which has proven to be 
especially useful for coaches, sports analysts and fans of football worldwide [6], as well as these data were 
successfully used for predicting the outcome of football matches and have demonstrated to be comparable or 
better than other sources of football data. 

3.2. Dataset Description 

The presented dataset from FIFA video game, depend on the principle of humans scouting players. EA Sports 
company (proprietor of FIFA video game series) Depends on her work on Scouts, where it seeks to modelling 
players to be as realistic as possible in the game. This means quantifying player's skill like shooting, passing, 
ball control, dribbling, etc. for that the company hires scouts all over the world to rate players’ attributes as 
realistically as possible.  

The FIFA Soccer video game has over 500 licensed teams since the 2007 version. At the beginning of each 
season, an upgraded version of the game is offered to add new attributes to players. For instance, in FIFA 
Soccer 2007 there are only 25 attributes, while in FIFA Soccer 2016 there are 34. The FIFA Soccer community 
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is interested in knowing which the best players are to put in their teams. To do that, it is necessary to know 
each players’ attributes and how they change over time. for that Appeared online systems, that show this kind 
of information in real time. sofifa.com which is one of these systems and very well known by the FIFA Soccer 
community. sofifa.com It keeps record of all the players attributes ratings since the FIFA 2007 version.  

Sofifa.com provides the player ratings on 34 deferent skills and each skill is evaluated on a 0 to 100 scale. On 
the SoFIFA.com site, every player has a card which displays his ratings. Figure 1 shows Cristiano Ronaldo’s 
card. Initially, the player cards were updated semiannually. Since 2014, the ratings are released weekly.  

 

 

 

Figure 1. player card for Cristiano Ronaldo 

 

4. RESEARCH METHOD 

In this paper, the players positions are assigned based on individual player skills, which covers three aspects; 
their physical, mental, and technical skills. For each skill, Previous studies has identified certain qualities 
required, the specific skills required in football are shown in Table 1. 

Table   1.   Skills required among football players 

 

 

 

 

 

 

Physical Skills Mental Skills Technical 

Skills 
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Acceleration 

Agility 

Balance 

Jumping 

Reactions 

Sprint Speed 

Stamina 

Strength 

Aggression 

Composure 

Interceptions 

Marking 

Positioning 

Vision 

Ball Control 

Crossing 

Curve 

Dribbling 

Finishing 

Free Kick 

Heading 

Passing 

Penalties 

Short Passing 

Shot Power 

Sliding Tackle 

Standing 

Tackle 

Volleys 

To complete the research steps. Firstly, the different positions in football game should be identified.  Then, 
the players should be classified based on the requirements for these positions.  In every football team, the main 
14 positions or the place of players in field are as follows: 

Goalkeeper 

Defenders 

- Center Back (CB) 

- Right and Left Full backs (RB/LB) 

- Right and Left-Wing backs (RWB/LWB) 

Midfielders 

- Center Midfielders (CM) 

- Central Attacking Midfielders (CAM) 

- Central Defensive Midfielders (CDM) 

- Midfielders (RM/LM) 

- Wingers (RW/LW) 

Forwards 

- Center Forward (CF) 

- Striker (ST) 

It is worth mentioning that goalkeeper is a special position which differs from other positions in some 
characteristics like "overhead exit" and "person to person battles". So, it will become better if we ignore this 
position as a separate position. 
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Abstract 

This research was conducted to investigate the effects of upper leg circumference and leg length on young 

footballers' speed, speed and step frequency. 

This exercise was held with the participation of 190 people, who has the football player licensed in 

category of  “U” (U10-U17) in Turkey Football Federation İstanbul Soma Aslangücü, Çeliktepe and 

Seyrantepe Of Sport Club. 

Information such as the demographics of the players, how many training sessions per week and how much 

football they played were recorded. The survey measurements were made during the first week of the 

preparatory season. Measurements of 10-30 m sprint, pro-agility  and 10-30 m sprint step frequency 

measurements were performed to determine the relationship between upper limb circumference and leg 

length measurements and speed and quickness skills. In the analysis of the data, the SPSS 23.0 statistical 

program was used. The Kolmogorov Smirnov test was performed to determine whether the data were 

normal distributions. Relations between the data were determined by Pearson correlation test and studied at 

p <0.05 significance level. 

As a result of the analysis of the data; statistically significant differences were found between the values of 

the upper leg circumference and leg lengths of the footballers and the results of the motoric test 

measurements (p<0,05). 

As a result; the suitability of athletes' body structures to sports has an effect of enhancing performance. Leg 

structure of the athletes can be considered as a talent selection parameter in terms of determining the 

tendencies of playing football. 

 

Keywords: Soccer, Speed, Quickness, Upper Leg, Leg Size  

 

1.Introduction 

Increasing scientific studies have caused the changing and improvement of scientific perception compared 

to past. 

The fact that the scientific facts presented by sports scientists are applied to the field coaches is the most 

important reason why the achievements achieved are the change of scientific perception and awareness.  

The football structure collects a large number of people in a common payday. When considering the place 

in the world market, it is a great investment vehicle, and when you consider the humble place in 

recreational sense, it is an entertainment vehicle attracting seventy people from the seventies. 

The adventure of football, which started with the desire to hit the ball by a child who just started running, 

continues and continues as a big platform where the greatest investors and companies see it as an 

investment vehicle and head for big projects and in a professional sense, states and nations almost fight 

each other. 

This struggle, of course, encourages sports to examine in detail the individual handling of all the elements 

of soccer and to change and strengthen the development of all parts physiologically and physically. 

Today's football demands change and development in physical skills as well as physiological demands 

(Bush, Barnes, Archer, Hogg, & Bradley, 2015). Football has a lot of motor skills in it. strength, speed, 

durability, and their components are constantly increasing loads. Especially the ability to change quickly, 

which is of great importance for maneuvers in short distances, and the ability to progress faster at longer 

distances, emphasize the concepts of speed and agility. In the studies done,  the relation of the speed and 

agility skills of football has been determined (Coratella, Beato, & Schena, 2016 Speed and quickness are 

influenced positively by strength development. Previous studies have shown that muscle activation and 

force producing ability can affect performance  (Bobbert, Gerritsen, Litjens, & Van Soest, 1996). The 

ability to get on the fast track, to reach the ball before the opponent, or to change direction with sudden 

movements can often determine the winner on the football. Surveys show the effects of lower extremity 
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muscles on speed, quickness and other sports performance (Morin, et al., 2015; Brooks, Clark, & Dawes, 

2013; Comfort, Stewart, Bloom, & Clarkson, 2014; De Hoyo, et al., 2015; Kellis & Katis, 2007). 

Increased performance in football; not only for elite athletes, but also for players under the age of 17. The 

complex structure of the surrogate formation, which is a common product of conditional, coordinative, and 

psychological features, has broadened the view that genetically the boundaries are a programmed motoric 

feature. (Muratli, Kalyoncu, & Şahin, 2011). The choice of the right individual for football is of great 

importance at the point where it comes from overcoming the increasing training loads in the coming years, 

especially if the concept of movement, especially speed, quickness and the relevance of its components to 

skill, is considered. Scientific research to be done in order to determine the criteria for "talent selection", 

which should be done at an early age, will contribute to sports scientists, coaches and related literature in 

this field. This research, therefore, to examine the effects of young footballers' upper leg circumference and 

leg length on speed, quickness and step frequency, and to contribute to the establishment of relevant 

criteria and norms on talent selection. 

 

2.Method 

2.1. Study Group 

In the study, Turkey Football Federation Istanbul Aslan Gücü (U10, U11, U12, U14, U16), Çeliktepe (U12, 

U14, U16) and Seyrantepe Of (U13, U15, U17) Sports Clubs "of" total playing licensed football category 

voluntary participation of 190 footballers was made in accordance with the written consent of their parents 

and the Helsinki Declaration principles (World Medical Association, 2008). Information such as the 

demographics of the players, how many training sessions per week and how much football they played 

were recorded. 

2.2. Data Collection 

All the measurements were performed in the Seyrantepe Soccer Stadium and faculty of sport science, 

Istanbul University New Facility Sports Hall in the first week of the preparation period (no-competition 

period) in two days between 10 a.m. and 5 p.m.  

The height of the athletes was measured using a steel meter stick with a flat floor surface and a wall. Their 

weight was measured using a 0.1 kg-sensitive electronic scale with their light clothes on. Body mass index 

(BMI) was calculated by dividing body weight in kilograms by the square of height in meters (James et al, 

2005).  

The leg length measurements of the athletes were performed by measuring the distance between the ground 

and the trocarterion point on the trochanter major part of the femur bone; upper limb circumference 

measurements were performed by measuring the circumference of the widest part of the thigh with the 

bone graft (Akın, et al, 2013). 

Prior to the motor skill measurements, all the athletes were subjected to a standard warm-up protocol that 

included approximately 5-7 minutes of jogging, stretching and short sprints at different levels. Before the 

tests, the researcher informed the participants orally and practically. The researcher also provided 

motivating feedback to the athletes to ensure their maximum productivity.  

To determine the speed performance of the participants, 10 and 30-meter sprint tests were done using the 

New Test Power Time 300 brand photocell, which allows multiple speed measurements. This test provides 

information about the participants’ anaerobic power, explosive power, rapid strength, and acceleration 

ability (Wood, 2008). The participants were asked to run at their maximum speed after the go signal on a 

straight running area of 10 meters and 30 meters in length. The test was repeated twice for each participant, 

and their best results were recorded in second. The participants were allowed to rest completely between 

the two tests.  

With the camera set up in the area measuring 10 and 30 meter sprint tests, the sprint performances of the 

athletes were recorded and then the step frequencies were determined by the slow motion of the athletes' 

sprint performances with the application named "Kinovia". 

The study used the pro-agility (quickness) test to determine the athletes’ quickness. A straight line was 

drawn 5 yards to the right and 5 yards to the left of the photocell. The test participants waited ready in front 

of the photocell with knees slightly bent, started the run when the light turned off and ran 15 yards between 

the right and left lines at their maximum speed. Both passes in front of the photocell were recorded as the 

first and second turning times. The test was repeated twice for each participant, and their best results were 

recorded in second. Five-minute rests were given between repetitions of the test (McGuigan, 2000). 
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2.3. Analysis of Data 

SPSS 23.0 statistical program was used for statistical analysis of the obtained data. Firstly, the 

Kolmogorov-Smirnov normality test was used to check whether all the data showed a normal distribution. 

Descriptive statistics were used to determine the general characteristics of the groups. The mean values and 

standard deviations of the measured parameters of all participants were calculated. The Pearson Correlation 

Test was used to determine the relationship between the anthropometric measurement results of football 

players and the motoric test measurement results. 

 

3.Results 

In this chapter; Findings of demographic information and motoric test measurement and comparison 

analyzes are included in the 10-17 age group of 190 football players participating in the study. 

 

Table 1. Physical and Demographic Characteristics Of The Study Group 

n=190  ± sd. Min. Max. 

Age(year) 13,88±2,02 9,00 17,00 

Height (cm) 159,59±13,41 123,00 185,00 

Weight (kg) 50,75±12,47 24,00 80,00 

Sport Age (year) 4,56±2,28 1,00 11,00 

Number of Weekly 

Training 

2,65±0,47 2,00 3,00 

Weekly Training 

Time (hour) 

3,97±0,71 3,00 4,50 

 

 

 

 

 

Table 2. Findings Of Anthropometric and Motoric Measurement Results Of The Study Group 

n=190  ± sd. Min. Max. 

Leg Lenght (cm) 94,17±8,96 70,00 112,00 

Upper Leg 

Circumference 

(cm) 

47,82±5,77 33,00 

63,00 

Sprint 10 m Speed 

(sec) 

4,95±0,43 
3,80 

5,80 

Sprint 10 m Time 

(sec/1000) 
201,18±180,24 1699,00 2605,00 

Sprint 10 m step 

frequency 
8,87±1,02 7,00 12,00 

Sprint 30 m Speed 

(sec) 
6,89±0,81 5,00 8,68 

Sprint 30 m Time 

(sec/1000) 
493,21±531,92 4111,00 6517,00 

Sprint 30 m Step 

Frequency 
21,43±2,04 17,00 27,00 

Pro Agility 1st 

Return Time 

(sec) 

293,10±320,43 2328,00 3828,00 

Pro Agility 2nd 

Return Time 

(sec) 

564,77±608,45 4501,00 7314,00 

 

 

Table 3. Relations Between The Anthropometric Values Of The Study Group and The Results Of The 

Motoric Test Measurements 
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* 
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1* 
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* 
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* 
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5* 
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* 
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1* 
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*p<0,01 

In the statistical evaluation made, there was a high level of similarity between athlete's leg lengths and 

sprint velocities of 10-30 m. A high level of opposition was found between 10-30 m sprint times and step 

frequencies (p <0.01). Between the upper leg circumference measurements of the athletes and the sprint 

velocities of 10-30 m and the leg length were found a relation moderate and same direction. it is found that 

there is a relationship between moderate and opposite direction between 10-30 m sprint times and step 

frequencies (p<0,01) (Tablo 3).  

 

3. Discussion and Conclusion 

Today, increasing scientific research is effective in shaping training plans and programs based on more 

accurate and scientific bases. The importance of scientific work is understood especially when considering 

the physical, mental, and psychomotor damage that can be caused by improper training practices on children. 

In our study, the effects of upper leg circumference and leg length parameters on the variables of speed and 

quickness of children and young footballers between the ages of 10-17 were examined. It is expected that 

our work will contribute to the literature when speed and speed are considered as a motoric feature.  

In the study, the age, height, body weight, sports age, number of weekly training and duration of the athletes 

were determined (Table 1). Considering the age groups of the athletes, it can be said that body weights and 

height lengths are similar to those in other studies performed in this area (Yüksek, Akpınar, Ayan, & Ölmez, 

2017, Yüksek, Hatipoğlu, Ayan, & Ölmez, 2017, Göksu, Yüksek, & Ölmez , 2018, Göksu & Yüksek, 2018, 

Never, High, Third, & Ayan, 2017). 

10-30 m sprint times, speeds and step frequencies and pro-agility quickness time of the athletes were 

determined (Table.2) Yüksek ve ark. (2017a). It is reported that in the group of 9-12 aged 18 elite swimmers, 

50 m running times were 8,146 ± 0,64 sec for males and 9,03 ± 0,72 sec for females. the frequency of the 

steps; 29,7 ± 3,47 in males and 30,5 ± 3,03 in females. Göksu ve Yüksek (2018), for athletes aged 10-13 and 
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14-17 years group, it is reported that 2.15 ± 0.16 sec of running time of 10 m of athletes in 10-13 age group, 

5.34 ± 0.46 sec of running time of 30 m, pro-agility of 1st time of rotation 3.18 ± 0.28 sec. and 6.12 ± 0.57 

sec of the 2nd turn times. For athletes aged 14-16 years, it is reported that 1.92 ± 0.13 sec for running times 

of 10 m, 4.66 ± 0.38 sec for running times of 30 m and 2.76 ± 0.22 sec for pro-agility 1 turn times. and 2.33 

± 0.39 sec for pro-agility 2. Turn times.  Little et al. (2005). In their research with 106 professional football 

players aged 18-36, it is repeorted that the athletes' sprint times of 10 m were 1.83 ± 0.08 sec. Coratella et al. 

(2018), and 27 elite footballers aged between 18-21 years, the athlete's 10 m sprint time 1.77 ± 0.10 sec. and 

4.23 ± 0.19 sec of the 30 m sprint time. 

In the study conducted, athletes' leg lengths were 94.17 ± 8.96 cm and sprint velocities of 10-30 m were 

found to have a high level of same direction relationship with each other. At the same time, it was found that 

there was a meaningful correlation between 10-30 m sprint times and step frequencies with high level of 

opposite direction (p <0,01). Singh (2018) found that athletes had leg lengths of 95.33 ± 5.65 cm when they 

were working with 150 softball players whose average age was 21.25 ± 2.66 years. Yüksek et al. (2017a) 

reported that in the group of 9-12 age of 18 elite swimmers, male swimmers had 88.1 ± 7.40 cm of leg lengths 

and 87.87 ± 9.39 cm of female swimmer leg lengths. In addition, they found that there was a significant 

correlation between the leg lengths and step frequencies of the athletes and the high level and the opposite 

direction between the 50 m speed conditions (p <0,05). In a different study, Yüksek et al. (2017b) found that 

athletes had a leg length of 97,88 ± 4,83 cm in their study of 16 swimmers in a group of 16 to 16 year-olds. 

They reported that there was a meaningful relationship between mid and reverse swimming performance 

with 50 m backstroke performance p <0.05). 

In the study, the athlete's upper limb circumference measurements are 47.82 ± 5.77 cm and it is found that 

10-30 m sprint speeds are moderately the same, 10-30 m sprint times and step frequencies are in a moderately 

opposite direction (p<0,01).  Singh (2018), in his study, reported that athletes had an average of 53.07 ± 4.56 

cm of upper leg circumference and 2% of softball performances. Özkoçak et al. (2018) found an average of 

28,05 ± 4,32 cm for male athletes (n = 152) in their study with 260 athletes aged 5-14 years. 

The findings of the investigated studies were similar to the findings obtained from our research and it was 

seen that they supported the our research. At the end of the measurement results obtained; It has been found 

that the values of leg length and upper leg circumference in the 10-17 age group footballers are advantageous 

to improve speed and quickness skills. In this case, an athlete's leg structures can be considered as a talent 

selection parameter in order to determine the tendencies of the athlete to soccer. As a result; it can be said 

that the fitness of the athletes to the sports field is a factor that enhances the performance. The data obtained 

from our work are expected to contribute to early childhood player selection and work carried out in this 

area, while determining the anthropometric structures and performance characteristics of children. It is also 

thought that the results of my work will help the concerned sportsmen and coaches in the mentioned sport 

branch preparation and organization of the training plan. 
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Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımı 
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Yakup ÖZTÜRK 
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Öz 

Tuz geçmişten günümüze kadar olan tarihsel süreçte, gerek insan vücudu için gerekliliği, gerekse madencilik 

alanında kullanımı ile önemli bir ihtiyaç maddesi olmuştur. Son yıllarda tuzun önemini artıran diğer bir 

gelişme ise, tuzun insan sağlığını tedavi etme amacıyla kullanılmasıdır. Bu kapsamda, mağara tedavisi 

(speleoterapi) ile doğal mağaralar ve eski tuz madenleri, astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde 

olumlu etki bıraktığı için, rekreasyonel etkinlik alanı olarak kullanımı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, tuz mağaralarının rekreasyonel etkinlik amacıyla kullanımını ortaya koymaktır. Bu 

araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden geçirilerek, 

ülkemizde ve dünyada  tuz terapisi amacıyla kullanılan  tuz mağaraları incelenmiştir.  Çalışmanın en önemli 

sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan 

çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tuz Mağarası, Mağara Tedavisi, Speleoterapi 

1.Giriş 

Sağlık, sadece bir hastalığın bulunmayışı değil, bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam iyilik halidir. 

İnsanların uzun ve sağlıklı yaşama istekleri, onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat 

tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir (Tütüncü, 2012, s. 249). 

Fiziksel iyilik, sosyal etkileşimler, ruhsal ve duygusal kapasite ve manevi durum gibi yaşamın bütün 

boyutlarıyla ilgili sağlık kavramı bugünün bakış acısıyla yaşamdan memnuniyeti ve yaşam kalitesini içerir. 

Birey-çevre bütünlüğü içinde tek yönlü gelişimsel bir olgu olarak kabul edilen sağlık bilinçli olmanın, kişisel 

deneyim ve kendini gerçekleştirmenin giderek artmasını ifade eder. Bu durumda rekreasyon ve sağlık 

kavramları bir çok yönden etkileşim içindedir (Ertüzün & Karaküçük, 2014, s. 2). 

Mağaralar doğal şartlarda ve binlerce yıllık süreçte oluşmuş jeolojik yapılardır. Mağaraların toz, polen, 

kimyasal kirlilik vs. içermeyen mikro klimasının tedavi edici etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Steril ve 

bazı eser gazlara sahip hava ortamının mağaralara bronş genişletici, antiinflamatuar, mukolitik, hiposensibile 

edici özellikler kazandırdığı bilinmektedir. Bu nedenle astım ve tuz mağaralarının solunum yolları 

hastalıklarının tedavisinde olumlu etki yarattığı kabul edilmektedir (Demir, 2009, s. 68). 

Bronşial Astma için alternatif tedaviler içerisinde "speleoterapi" olarak da bilinen mağara tedavisi çok 

kullanılmaktadır. Yalnız Türkiye’de değil aynı zamanda Macaristan, Almanya, İsviçre ve İtalya gibi 

ülkelerde de astımlı hastalar sıklıkla, bu tedaviden yarar görebilmek için mevcut mağaraları ziyaret 

etmektedirler (Aydilek & Bozkanat, 1997, s. 363). Ülkemizde ise; Antalya'da Damlataş, Iğdır-Tuzluca, 

Tokat-Ballıca ve Çankırı Tuz Mağaraları astım tedavisi için ziyaret edilmektedir. 

 

 

1.Araştırmanın Amacı 
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Bu araştırmanın amacı, tuz mağaralarının insan sağlığını tedavi etmek amacıyla terapatik rekreasyon 

kapsamında kullanımını ortaya koymaktır. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada mağara tedavisi 

(speleoterapi) ile astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etkisi bulunan tuz mağaraları 

incelenmiştir.  

1.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar, tuz mağaralarının tanıtımını 

yapan web sayfaları gözden geçirilerek Türkiye’de ve dünyada terapatik rekreasyon amacıyla kullanılan tuz 

mağaraları incelenmiştir. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa 

rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.Rekreasyon ve Terapatik Rekreasyon Kavramları 

Rekreasyon kelimesi,  Latince ‘canlanma, tazelenme, yenilenme, yeniden yapılanma’ anlamına gelen  

‘recratio’ kelimesinden gelmiştir. Rekreasyon kavramı, bireylerin, grupların boş zamanlarında gönüllü olarak 

yaptıkları eğlendirici ve dinlendirici etkinlikler olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Ozankaya, 1980).  

Rekreasyon kavramı, insanların çalışma ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan zamanlarının dışında 

kalan boş bir zaman içeresinde, gönüllü ve isteğe bağlı olarak bireysel ya da grup ile birlikte, zevk ve haz 

almak, olumsuz çevresel koşullardan etkilenen beden ve ruh sağlıklarını tekrar elde etmek ve kişisel doyum 

sağlamak amacıyla yaptıkları etkinlikler olarak tanımlanabilir (Karaküçük, 2008, 54).   

Bucher, rekreasyon kavramının daha geniş tanımlanabilmesi için bazı ifadeler kullanmaktadır (Bucher, 

1972:4 ): 

 Rekreasyon iş değildir, kar amacı gütmez ve boş zamanda yapılır.  

 Kişiler rekreasyon etkinliklerine gönüllü olarak katılır. 

 Rekreasyon etkinlikleri, katılan kişileri mutlu eder, neşelendirir. 

 Rekreasyon etkinlikleri, toplumsal değerlere aykırı değildir.  

 Rekreasyon etkinlikleri, temel ihtiyaçlar gibi hayati önem taşımaz.  

Rekreasyonun birçok araştırmacı (Hazar, 2003; Jensen ve Guthrie, 2006; Karaküçük, 2008; McLean, Hurd 

ve Rogers, 2008; Hacıoğlu vd., 2009; Sevil, 2012) tarafından kabul edilen bazı temel özellikleri şunlarlardır 

(Karaküçük, 2008: 69,75; Hazar, 2003: 27,29 ):  

 Rekreasyon etkinlikleri, arzuya bağlı ve gönüllü katılımı gerektiren etkinliklerdir. 

 Rekreasyon etkinlikleri, insanların boş zamanlarında katıldıkları etkinliklerdir. 

 İsteğe ve ilgiye göre seçilen etkinliklerdir, faaliyetlere devam ve iştirak etme zorunluluğu 

bulunmamalıdır. 

  Her yaştaki ve cinsteki insanların faaliyetlere katılımına imkan verir ve insanlar üzerindeki olumlu 

etkileri yaş, gelir, meslek, ihtiyaç vb. faktörlere göre değişiklik gösterir. 

 Rekreasyonel faaliyetler her türlü açık veya kapalı alanlar ile her mevsim ve iklim şartlarında 

uygulanabilmektedir. 

 Rekreasyon toplumun geleneklerine, törelerine, ahlaki ve manevi değerlerine uygun olmalı ve sosyal 

değerlere ters düşmemelidir. 

 Rekreasyon, rekreatif etkinliklere katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir ve haz ve neşe 

sağlayan çok çeşitli faaliyetler içerir. 

 Rekreasyon bir faaliyeti gerektirir ve katılımcılar zamanı, etkinlik türünü ve yeri kendileri seçerler. 

 Rekreasyon etkinliklerinin belirlenmesinde, kişelerin ihtiyaçları ve amaçları dikkate alınmalıdır.  
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 Rekreasyon özgürlük hissi verir ve insanların başarı kazanma, kendini kanıtlama, kişiliğini ifade 

etme, takdir edilme, toplumsal statü kazanma, yeni deneyimler edinme ihtiyaçlarına yöneliktir.  

 Rekreasyon faaliyetlerinde, bir faaliyet yapılırken, ikinci veya daha fazla faaliyete de ilgi duyma 

veya gerçekleştirme imkânı verir.  

 Rekreasyon eylemi, planlı veya plansız, beceri sahibi kişilerle veya beceri sahibi olmayan kişilerle 

organize olmuş ya da organize olmamış mekânlarda yapılabilir. 

Sonuç olarak rekreasyon; boş zamanlarda, araçlı, araçsız, açık veya kapalı alanlarda, kent içi veya kent 

dışında, bir organizasyon içinde ya da dışında zorunlu olmadan seçilen zevk ve neşe verici her türlü 

etkinliklerden oluşmaktadır (Karaküçük, 2008: 75) 

Karaküçük, rekreasyona duyulan ihtiyacın, kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalardan ileri geldiğini 

belirtmektedir. Rekreasyonun kişisel ve toplumsal olarak sağladığı faydalar Şekil 1’de yer almaktadır 

(Karaküçük, 1997). 

 

Şekil 1. Rekreasyona Duyulan İhtiyacın Sebepleri 

Terapatik rekreasyon ise, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden hastalıklarına ve engel durumlarına 

çeşitli aktivelerle destek olmak ve tedavi süreçlerine yardımcı olmaktır. Şekil 1’de de yer aldığı üzere 

rekreasyonun, insanın fiziki ve ruhsal gelişim süreçlerine olumlu etki ettiği bilinmektedir. Bireylerin hastalık 

ya da engel durumlarının tedavi süreçlerinde rekreasyonel etkinliklerden yararlanılarak, terapatik rekreasyon 

kavramı ortaya çıkmıştır.  

Rekreasyon terapisi, hastalık ya da yetersizlik durumunda olan bireylere, boş zamanlarında  tedaviye 

destek amaçlı uygulanan rehabilitasyon amaçlı rekreasyon hizmetlerinden oluşmaktadır (Tütüncü, 2012: 

248).  

Terapatik rekreasyon sayesinde, bireylerin fiziki ve ruhsal yönten gelişimleri desteklenir, motivasyonları 

yükselerek, özgüvenleri ve yaşam kaliteleri artar. Bireyler, terapatik rekreasyon etkinliklerine katılarak 

sosyalleşme imkanı bulurlar.  

1.Speleoterapi ve Tuz Mağaralarının Speleoterapi Amaçlı Kullanımı 

İlk çağlardan beri besin maddesi olarak kullanılan tuz, teknolojik gelişmelerinde etkisiyle 20. Yüzyılın 

başlarından itibaren kimya endüstrisinin önemli girdisi haline gelmiştir. Sanayinin büyümesi, teknolojik 

yenilikler tuzun kullanım alanını da genişletmiştir. Tuz başta besin maddesi olmak üzere, tıp, tarım, 

hayvancılık, sanayi alanlarında da kullanılmaktadır. Tuz, katı olarak kaya tuzu ya da eriyik olarak tuzlu su 

Kişisel Yönden Rekreasyona 
Duyulan İhtiyacın Sebepleri

•Sağlıklı fiziksel gelişim sağlar.

•Ruh sağlığının iyileşmesini 
destekler.

• İnsanları sosyalleştirir.

•Kişisel beceri ve yeteneklerin 
gelişmesini destekler.

•Yaratıcı gücü geliştirir.

• İş tatminini ve iş verimini artırır.

•Ekonomik olarak hareketi geliştirir.

•Mutlu ve huzurlu olmayı sağlar.

Toplumsal Yönden Rekreasyona 
Duyulan İhtiyacın Sebepleri

•Toplumsal dayanışmayı 
güçlendirir.

•Toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

•Demokratik bir toplum yapısının 
oluşturulmasına imkan sağlar.
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olarak doğada bulunmaktadır. Katı halde bulunan tuzlar yeraltındaki tuz madenlerinde kaya tuzu olarak, 

eriyik halde bulunan tuzlar ise, göl ve yeraltı suları şeklinde bulunmaktadır (Güngörmez, 2015: 30). 

Günümüzde kaya tuzu madenleri yalnızca tuz çıkarmak için değil, rekreasyon amaçlı olarak speleoterapi 

kapsamında da kullanılmaktadır. Speleoterapi kavramı Yunanca mağara anlamına gelen ‘spelo’ kavramı ile 

terapi sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve mağara tedavisi anlamında kullanılmaktadır.  

Speleoterapi yöntemi, Eski Yunanistan ve Eski Roma’da kullanılan, iki bin yıldan fazla süredir bilinen bir 

yöntemdir. Tuz mağaralarının tedavi amaçlı kullanılmasıyla ilgili olarak ilk çalışmalar Polonyalı bir sanayi 

terapistinin, tuz madenlerinde çalışan işçilerin akciğer hastalıklarına yakalanma oranlarının diğer insanlara 

oranla düşük olduğunu saptaması ile başlamıştır.  İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya’da kentlerde 

yaşayan çok sayıda insan bombardımandan kaçarak, sığınak olarak Klytert Mağarasını kullandı. Bu 

mağarada saklanan insanların diğer insanlardan daha sağlıklı olduğunu gören bilim adamları, mağaranın 

insan sağlığına olumlu etkisini kanıtladır. Tıp doktoru K. Spannagel tarafından klinik-eksperimental 

araştırmalar yapıldı. Tıp alanında yapılan bu araştırmalar sonucunda da bilimsel olarak desteklenmiş 

‘speloklimoterapi’ yöntemi ortaya çıkarıldı (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 125).  

Tuz mağaralarında yapılan tedavi sonrasında, kronik bronşitine, toz bronşitine, alerjik ritine tutulan hastaların 

olumlu etkilediği görülmüştür. Speleoterapi nefes organlarında enfeksiyan-iltihap süreçinin aktifliğini 

azaltmıştır. Speleoterapinin olumlu yönleri olduğu gibi, insanlar üzerinde olumsuz etkileri de vardır. Yaşlı 

hastalar, çocuklar, derinlikten korkan insanlar mağaraya girememektedir. Bu durumu dikkate alan bilim 

adamları geniş çapta bilimsel araştırmalar yaparak, yer altı tuzlu speleoklinik şartlarına yakın olan suni 

mikroiklim tedavi medotunu ortaya çıkarmışlardır. Bu tedavi yöntemine de ‘galoterapi’ (Yunanca,halos-tuz) 

adını verdiler (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 126).  

Tuz mağaralarinda yapılan bilimsel çalışmalarda, mağaralarda bulunan tuz kristallerinin ortamaya yaydığı 

negatif iyon yoğunluğunun ve ortamdaki sadeliğin insan psikolojisine olumlu katkılar sağladığı ortaya 

çıkmıştır. Speleoterapi amacıyla kullanılan mağaralar aşağıda yer alan özelliklerinden dolayı insan sağlığına 

olumlu etki etmektedir (Dede, 2011: 5).  

o Mağaranın sabit hava sıcaklığı 

o Mağaranın havasında mikroorganizmaların ve alerjenlerin olmaması veya en düşük seviyede olması 

o Hava akımının minimal sürati 

o Ortamın sakinleştirici etkisi 

o Havadaki gazların, rutubet ve atmosfer basıncın sabit olması (Halilova, Yusufov, & Ahundova, 2008: 

126). 

Tuz terapisi, bronşal astım, kronik bronşitler, sinüzit rinit (sinizüt iltihapları), pollinozlar, atopik dermatitler 

(kronik tekrar eden pembe renkli yüzeyi pütürlü olan kaşıntılı döküntüler), bronşektazi (akciğerler içindeki 

bronşların harap olması ve genişlemesi ile ilgili bir hastalık) gibi hastalıkların tedavisinde destek amaçlı 

kullanılır. II.-III. Derecede kalp damar yetmezliği, verem, malignite (kötü huylu tümör), III. Derecede 

solunum yetmezliği gibi hastalıklarda ise tuz terapisi uygulanmaz (Dede, 2011: 6).  

1.Türkiye’de Tuz Mağaraları 

Türkiye’de en bilinen tuz mağaraları; Çankırı’da Kaya Tuzu Mağarası, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Tuz 

Köy Kaya Tuzu Mağarası, Iğdır’da Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası ve Kırşehir’de Tepesidelik Tuz 

Mağarasıdır.  

Çankırı merkez ilçe, Ballıbağı Köyü sınırları içerisinde bulunan ilk Hititler tarafından kullanıldığı düşünülen 

5000 yıllık Kaya Tuzu Madeni,1938 yılından 2003 yılına kadar Tekel tarafından işletilmiş olup, bu tarihten 

sonra özelleştirilerek Çan-Kaya Kaya Tuzu Şirketinin işlettiği tuz mağarası, Türkiye’nin en büyük kaya tuzu 

rezervine sahiptir. Mağarada üretimi tamamlanmış galerin turizme kazandırılması amacıyla, Çankırı Valiliği 
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tarafından “Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının Turizme Kazandırılması Projesi” hazırlanmış ve Kuzey Anadolu 

Kalkınma Ajansı’na teklif edilen proje destek almaya hak kazanmıştır. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi 

gerçekleştirilen ve yapımı halen devam etmekte olan proje tamamlandığında, astım, bronşit gibi akciğer 

rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ‘tuz terapi’ odaları yapılarak mağaranın sağlık turizmine kazandırılması 

planlanmaktadır (Çankırı Valiliği, 2018).  

 

Şekil 2. Çankırı Tuz Mağarası 

 

Kırşehir, Mucur ilçesi   Palangıç Köyü yakınlarında bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma ve 

1955 ile 2001 yılları arasında Tekel tarafından işletilen Tepesidelik Tuz Ocağı ve Tuz Mağarası 

bulunmaktadır (Mucur Kaymakamlığı, 2018).  Tepesidelik Kaya tuzu mağarasının tarihinin 7 bin yıl 

öncesine dayandığına dair rivayetler olduğunu Romalılar döneminden kalındığı ise kesin olarak biliniyor 

(Milliyet, 2017). 

 

Şekil 3. Kırşehir Tepesidelik Tuz Mağarası 

 

Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinde, Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası Türkiye’nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak 

kapasiteye sahiptir. 55 dönümlük tuzla kaplı arazideki tünellerde bulunan havanın solunum yollarına iyi 

geldiği bilinmektedir. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesi vardır (Iğdır Belediyesi, 2018).  

 

Şekil 4. Iğdır Tuzluca Kaya Tuzu Mağarası 
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Ayrıca Iğdır Üniversitesi konukevi bünyesindeki iki oda, bazı solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği 

anlaşılan tuz terapisi için Romanya, Polonya, Rusya ve Nahçivan’dan katılan araştırmacıların da desteğiyle, 

Tuzluca rezervinden getirilen kaya tuzlarının odaya kaplanması ile ‘halo terapi’ (tuz terapisinin odalarda 

yapılması) merkezi haline getirildi.  2017 yılında 

Iğdır Üniversitesi bünyesinde ilk Tuz Terapi 

Kongresi yapılarak, tuz mağaralarının turizme 

kazandırılması ile ilgili olarak çalışmalar yapıldı 

(Kılıç, 2017).  

 

 

 

 

 

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy beldesinde kaya tuzu rezervi bulunmaktadır. Bu kaya tuzu 

madeninin Hacı Bektaş Veli tarafından bulunup, Tuzköylülere hediye ettiği Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

‘Vilayetname’ adlı eserinin 57. Sayfasında yazmaktadır (Tuzköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği, 2018).  

 

Şekil 6. Gülşehir Tuzköy Kaya Tuzu Madeni 

Şekil 5. Iğdır Üniversitesi Konukevi Tuz Terapi 

Odası 



38 
 

Tuzun insan sağlığına yararlı etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizde bazı otellerde tuz odaları 

oluşturularak, halo terapi kapsamında tuz kullanılmaya başlamıştır. Bazı tuz odası örnekleri aşağıda yer 

almaktadır.  

 

Şekil 7. İdanatura Kazdağları Otel  

Tuz Odası 

 

Şekil 8. Akbak Otel Tuz Odası Çankırı 

 

Şekil 9. Gülümser Hatun Termal Otel&Spa 

Tuz Odası Kütahya 

 

Şekil 10. Fes Spa Hamam Tuz Odası İzmir 

 

Şekil 11. Nevşehir Kozaklı,  

Teralifetermal Tuz Odası 

 

Şekil 12. Miramar Day Spa Tuz Terapi Odası 

İstanbul 

1.Dünyada Tuz Mağaraları 

Bugün dünyada 15 ülkede yer altı tuz mağaralarında tıbbi klinikler bulunmaktadır. Bu kliniklerin en 

bilinenleri Azerbaycan’da Nahçıvan, Polonya’da Wieliczka, Beyaz Rusya’da Soligorsk ve Kırgızistan’da 

Çon-Tuz’dur. Kliniklere gelen hastaların konaklama ihtiyacını karşılamak için ise, mağaraların hemen 

üzerinde, içinde veya yakın çevrelerinde otel vb. yapılar inşa edilmiştir (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 

98).  
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Polonya / Wieliczka 

Günümüzde Dünya’nın farklı bölgelerinde bulunan ve benzer özelliklere sahip olan tuz mağaraları sağlık 

alanında özellikle astım hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu anlamda en iyi bilinen örneklerden 

olan Polonya’da, Wieliczka Tuz Mağarası’nda tuz üretimi yıllar önce bırakılmış ve mağara turizme 

açılmıştır.  Bugün bu mağara bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  

Son 700 yılda Wieliczka Tuz Madeni'nde 2000'den fazla yeraltı odası kazılmıştır. Tuz madeni alanı 7 km 

uzunluğunda, 900 m genişliğinde ve 300 m derinliğindedir. Madencilik faaliyeti yaklaşık 7,5 x 106 m3'lük 

toplam hacim ve 190 km'lik galerilerden oluşan dokuz bölümde ve yer yüzeyinin 50 ila 290 m altına 

yapılmıştır. Madenin eski işlenmemiş kısmı (yer seviyesinin 135 m altında) 1965'ten beri bir turistik müze 

olarak kullanılmaktadır. Wieliczka Tuz Madenini; tarihi benzersizliği ve jeolojik çekiciliği nedeniyle 1978'de 

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesine girmiştir (Perski, Hanssen, Wojcik, & Wojciechowski, 

2009, s. 58).  

Bugün ise maden temel olarak turistik bir destinasyon olarak kullanılmakta ve her yıl yüz binlerce turisti 

çekmektedir. 

Mağara ziyaretçi memnuniyeti için iyi düzenlenmiş ve günlük on iki saat boyunca ziyarete açıktır. Bir dizi 

farklı dili konuşabilen ve profesyonel olarak eğitilmiş personeller tarafından hizmet sunulmaktadır. 

Mağarada yaklaşık 300 vasıflı rehber çalışmaktadır. Turistler mağara turuna başlamadan önce, kendileri için 

12 farklı dilde hazırlanmış olan, materyalleri (kılavuzlar, klasörler, videokasetleri vb.) alabilirler. Turistik 

güzergâh üzerinde bir yeraltı hediyelik eşya mağazasının yanında bir yeraltı postanesi, bir restoran, bir kafe 

ve tuvaletler bulunmaktadır (Szromek & Zygmunt, 2011, s. 251). 

Maden şu anda Polonya'nın resmi ulusal Tarihi Anıtlarından biridir. Mağarada, düzinelerce heykel ve 

madenciler tarafından yapılan kaya tuzundan oyulmuş dört şapel bulunmaktadır. Eski heykeller, çağdaş 

sanatçılar tarafından yapılan yeni oymalar ile desteklenmiştir. Her yıl yaklaşık 1,2 milyon insan Wieliczka 

Tuz Madeni'ni ziyaret etmektedir. Düğün organizasyonu dahil olmak üzere özel etkinlikler için kullanılan 

bir şapel ve bir kabul holü bulunmaktadır (https://en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine). 

Maden alanının peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Girişte madenin yerleşke planının bulunduğu bir pano 

ziyaretçileri yönlendirmektedir. Turistik güzergahta astım ve alerji hastalıklarından muzdarip olanlar için bir 

sağlık resortu, dünyanın en büyük madencilik müzesi, ziyaretçilere hediyelik eşya satın alma ve yemek yeme 

imkanı sunan salonlar bulunmaktadır. Madene gelen ziyaretçilerin, maden içinde bulunan iki salondaki 

tesislerde konaklaması mümkündür. Bu tesislerden birinde multimedya standı, atari salonu, masa tenisi, masa 

futbolu, disko ve okuma salonu bulunmaktadır. Ayrıca madenin yakın çevresinde yüzeyde de konaklamak 

için çeşitli oteller mevcuttur. Tuzdan yapılmış hediyelik eşyaların (lamba, yüzük, tuzluk vb.) maden 

bahçesinde de satışının yapıldığı satış birimleri bulunmaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 106). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine
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Şekil 13. Tuz heykeller 

 

Şekil 14. Uyku alanı 

 

Şekil 15. St. Kinga Şapeli 

Mağaraya giriş ücretleri 1 Ocak 2018'den itibaren, 28 Nisan - 6 Mayıs 2018 ve 1 Temmuz - 31 Ağustos 2018 

dönemleri hariç Polonya vatandaşları için 59 Polonya Zlotisi (Yaklaşık 71 TL), diğer ülke vatandaşları için 

ise 89 Polonya Zlotisi( Yaklaşık 107 TL) dir. Bu fiyatlar 28 Nisan - 6 Mayıs 2018 ve 1 Temmuz - 31 Ağustos 

2018 tarihleri arasında Polonya vatandaşları için 64 Polonya Zlotisi (Yaklaşık 77 TL), diğer ülke vatandaşları 

için ise 94 Polonya Zlotisi( Yaklaşık 113 TL) olarak değişmektedir (https://www.wieliczka-saltmine.com/). 

Konaklama programına göre otelden mağaraya transfer, bir doktor, bir hemşire ve bir fizyoterapist bakımı 

altında terapatik tedavi odasında 6 saat geçirmek konaklama ücreti dahil olmak üzere kişi başı 3 güne kadar 

günlük 170 Polonya Zlotisi ’dir ( Yaklaşık 205 TL). Gecelik konaklamalar yetişkinler ve 4 yaş üstü çocuklar 

için kullanılabilir. Çocuklar, yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında geceleme süresini kullanabilirler. 4 yaşın 

üzerindeki çocuklar için gecelik konaklamalar mevcuttur. https://health-resort.wieliczka-

saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable  

https://health-resort.wieliczka-saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable
https://www.wieliczka-saltmine.com/
https://health-resort.wieliczka-saltmine.com/accommodation/eastern-mountains-stable
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 Şekil 16. Wieliczka Tuz Madeni girişinden ve bekleme alanından bir görünüm  (b) Aziz Kinga Şapeli ve 

(c) restoran Kaynak: (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 105) 

 

Pakistan / Khewra Tuz Madeni 

Tuz mağaralarının turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımına diğer bir örnek ise Khewra Tuz Madeni’dir. 

Pakistan'ın en büyük, dünyanın 2. en büyük ve dünyanın en eski tuz madenidir. Yılda yaklaşık 250.000 

ziyaretçiyi çeken büyük bir turistik cazibe merkezidir. Ziyaretçiler bir tren ile içeri alındığı madenin 

içerisinde çok sayıda tuzlu su havuzu bulunmaktadır. 2003 yılında toplam 9 milyon rupi maliyetle turistik 

tesislerin ve turistik mekânların inşası gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında astım ve diğer solunum yolu 

hastalıklarının tedavisi için 10 milyon rupiye mal olan 20 yataklı bir klinik koğuş kurulmuş ve Şubat 2011'de 

Pakistan demiryolları Lahor ve Rawalpindi'den Khewra'ya gelen turistler için özel tren seferlerine 

başlamıştır(https://en.wikipedia.org/wiki/Khewra_Salt_Mine).  

 

Şekil 17. Khewra Tuz Madeni 

Ziyaretçiler, ziyaretçi kapısından başlayan noktadan madendeki tünelin 500 m. içerisine kadar elektrikli tren 

ile ulaşabilmektedir. Ana tünelin içinde bulunan ziyaretçileri etkileyen yapılardan biri, Badshahi Camii’dir. 

Tünelde bazı ünlü yapıların tuzdan yapılmış ve ışıklandırılmış oymaları bulunmaktadır. Bunlar Çin Seddi, 

Minar-e-Pakistan kulesi, the Mall Road of Murree, Lahore’taki Shimla Tepesi ve Pakistanlı şair Allama Iqbal 

heykeli’dir. Madende ziyaretçileri çeken diğer yerler, Meclis Salonu, Pul-Saraat Köprüsü, açık pembe renkli 

tuz kristallerinden oluşan Aynalar Sarayı ve kafe olarak kullanılan Sheesh Mahal’dir. Madendeki ilgi çekici 

yapılardan biri de tuz tuğladan yapılmış tam fonksiyonel bir postanedir. Madende ziyaretçiler için bir brifing 

odası ve hediyelik eşya dükkanı da bulunmaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 106). 

Duzdağ / Azerbaycan-Nahcivan 

Tuz mağaralarına üçüncü örnek olarak Azerbaycan Nahcivan’da yer alan Duzdağ Tuz Mağarası verilebilir. 

Bölge Nahcivan şehrine 11 km uzaklıktadır (Jabbarov & Zulfugarov, 2015, s. 3).  

Mağara içerisinde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özel Duzdag Hotel Astım Terapi 

Merkezi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan tedavi merkezi bulunmaktadır. Terapi merkezi madene 
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girişten 300m. mesafede, 110m. derinlikte ve 9 adet galeride faaliyet göstermektedir. Özel terapi merkezi 

beş yıldızlı hotel hizmet kalitesi anlayışıyla ziyaretçilere 47 oda 128 yatak, kafeterya, TV salonu ve 

kitaplıktan oluşan bir kompleks sunmaktadır. Mağaradaki terapi odalarına giden galeriler aydınlatılmış ve 

ahşap oturma birimleriyle donatılmıştır. Ayrıca maket bir ev yapılarak ışıklandırılmıştır. Terapi merkezine 

2km. mesafede beş yıldızlı Duzdağ Oteli yer almaktadır (Timur, Orhan, & Aksüt, 2014, s. 107).  

Duzdağ'da, astım hastalıkları 50 yıldan fazla bir süredir speloterapi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.  

Doktorlara göre tedavi gören astımlıların sağlığına kavuşma oranı çocuklarda yüzde 95, yetişkinlerde ise 

yüzde 85’i buluyor. Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi Başhekimi Dr. Ruslan Süleymanov’un paylaştığı bilgilere 

göre, mağarada hastaların tuz iyonlarını solumaları sayesinde eski sağlıklarına kavuşuyorlar. Tuz tedavi 

merkezinde çocukların yılda 15, yetişkinlerin ise 20 gün süreyle 4 yıl boyunca tedavileri sağlanıyor 

(http://www.yenidenergenekon.com/325-nahcivan-tuzdagi-hastanesi/). 

Yatay olan mağaraya giriş kolaydır ve iç sıcaklığı tüm yıl boyunca 16 derecedir. Müslüman turistler için özel 

ibadet alanlarının bulunduğu mağaranın temiz bir havası vardır (Jabbarov & Zulfugarov, 2015, s. 4). 

 

Şekil 18. Duzdağ / Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi 

 

 Şekil 19. Duzdağ / Tuz Dağı Fizyoterapi Merkezi 

http://www.yenidenergenekon.com/325-nahcivan-tuzdagi-hastanesi/
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1.Sonuç Ve Öneriler 

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun doğaya ve rekreasyon faaliyetlerine olan ihtiyacı ve yaklaşımı değişik 

nitelik ve boyutlarda ortaya çıkmıştır. Genel olarak yaşam alanlarında rekreasyon ihtiyaç ve isteklerini 

karşılayabilecekleri olanakların oluşturulması ve arzı, yaşam kalitesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Günlük rutin faaliyetlerin sonucunda bedensel ve zihinsel olarak yorulan bireylerin yüksek bir motivasyon 

ile çalışma hayatlarına dönmeleri ve fiziksel-psikolojik açıdan iyi olma hali olarak kabul edilen sağlık için 

boş zamanlarında katıldıkları rekreasyon etkinlikleri kişilerin yaşamlarında önemli yer tutmaktadır.  

Rekreasyon terapisinin özünü hastalık ya da yetersizlik durumunda olan bireylere, boş zamanlarında tedaviye 

destek amaçlı uygulanan rehabilitasyon amaçlı esenlik ve rekreasyon hizmetleri oluşturmaktadır (Tütüncü, 

2012, s. 250). Bu kapsamda Çankırı’da turizme yön verebilecek ve astım tedavisinde bilinen olumlu etkileri 

ile Çankırı Tuz Mağara’sı önemli bir rekreasyon alanıdır.  

Her yıl milyonlarca turist ağırlayarak önemli oranda gelir elde eden Türkiye’de turizm sektörü sadece belli 

dönemlerde yoğunlaşmanın olduğu ve özellikle sahillere sıkışmış bir yapıdadır. Küreselleşme olgusunun bir 

yansıması olarak hızla büyüyen sağlık turizmi iddialı bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Çankırı Tuz 

Mağarası’nın sahip olduğu rekreasyon potansiyellerinin tanıtımlarının yapılması ve çok daha fazla insana 

duyurulması bu noktada önem arz etmektedir. Yapılacak bilgilendirmeler ve tanıtım faaliyetleri sonucunda 

Çankırı Tuz Mağarası, hem yurt içi hem de yurt dışındaki bireylerin dikkatini çekerek Çankırı’ya hem mağara 

turizminde hem de sağlık turizminde büyük gelir sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öncelikli olarak Çankırı Tuz Mağarası’na ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi bu kapsamda birincil 

öncelikli konu olarak değerlendirilmeli, dünyada bulunan alternatif uygulamalar ışığında tuz mağarasının 

kullanım alanı genişletilmeli ve farklı rekreatif etkinlikler kapsamında kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca Kaya 

tuzunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri üzerine bir farkındalığın oluşmuş olmasından dolayı Dünyanın 

farklı bölgelerinden Tuz tedavi merkezlerinde çalışan tıp ve diğer dallarda uzmanlar Çankırı’ya davet 

edilmeli ve tuz mağarasındaki mevcut galerilerin kolayca tuz odalarına dönüştürülebilir olması bir fırsat 

olarak değerlendirilmelidir. 

Tuz Mağarasını ziyaret etmek üzere Çankırı’ya gelecek insanların satın alacakları küçük, taşınabilir tuz 

ürünleri vasıtasıyla destinasyon tanıtımı ve bilinirliliğine katkı sağlanmalıdır. 
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Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İncelenmesi  

 

Aslı ÖZTÜRK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 

Yakup ÖZTÜRK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

Öz 

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, insanların tüketim odaklı olması, hızlı yaşamaları, hızlı yemek yemeleri, 

trafik sorunun artması, sağlıksız beslenme, daha az sosyalleşip daha az mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. 

Toplumların yaşam biçimlerinde oluşan bu değişime karşı 1999 yılında İtalya’da geleneksel yaşam 

biçimlerini korumak amacıyla “Cittaslow” hareketi başlamıştır. Bu hareket ile insanların daha mutlu daha 

huzurlu olabilmeleri için, geleneklerine, el sanatları ve doğasına sahip çıkan, insanların birbirleriyle iletişim 

kurarak sosyalleşebildiği, alt yapı sorunu olmayan, kendine yetebilen şehirlerin korunması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, sakin şehir (cittaslow) kavramını açıklayarak, ülkemizde cittaslow unvanını almış 

onbeş sakin şehirden ilki olan Seferihisar ve 2018 yılı Mart ayı itibariyle cittaslow unvanını alan 

Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını incelemektir. Bu araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden geçirilerek, cittaslow felsefesi ve cittaslow unvanını alan şehirlerin 

rekreasyon alanlarının özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış 

olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının 

oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Cittaslow, Rekreasyon 

GİRİŞ  
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Son yıllarda özellikle bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler,  insanların boş zamanlarında artışa 

sebep olmuş ve boş zamanlardaki bu artışın bir uzantısı olarak katılım gösterilen rekreasyonel etkinlikler 

üzerindeki değiştirici etkisini büyük ölçüde arttırmıştır. Hızlı yaşayan ve hızlı tüketen kentli insan profili 

sonucunda standart yaşam alanları oluşmaya başlamıştır. Kentleşme ve kentlileşmenin de etkisi ile özellikle 

büyük şehirlerde, alışveriş merkezlerinin artışı, üretimden çok tüketime ve pasif katılımlı rekreasyon 

faaliyetlerine dayalı bir yaşam şeklinin geliştiğini örneklemektedir.  

İnsan vücudu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı sürekli hareket etme ihtiyacındadır. Ancak 19. yüzyılın 

sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında mekanik ve elektrik enerji sistemlerinin çok kısa zamanda büyük gelişme 

göstermesi ve endüstri döneminin başlamasıyla birlikte hareket gereksinimi giderek azalmaya başlamıştır. 

100 yıl önce tüm dünyadaki enerji ihtiyacının %90’ı insan tarafından karşılanırken, günümüzde bu oran 

%1’den aşağıya inmiştir. Uygarlığın getirdiği kolaylıklar ve sağladığı olanaklar nedeniyle insanlar her geçen 

gün daha az hareket eder duruma gelmiştir. Hareketsiz bir yaşam ile birlikte birçok sağlık probleminin de 

ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Hareketsiz bir yaşam sürdüren bireyler sağlık problemlerin üstesinden 

gelmek, aktif ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için gönüllü etkinliklere katılma ihtiyacı hissederler 

(Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, & Yamaner, 2016, s. 791) 

Bu çalışmada, kırsal, yöresel ve geleneksel özelliklerini kaybeden, doğallıktan giderek uzaklaşan kentlerde, 

hızlı bir yaşam süren kent insanının, kaybettiği bu özellikleri tekrar aramaya yönelmesiyle ortaya çıkan 

sakin/yavaş şehir (Cittaslow) kavramını açıklayarak, ilgili literatürün taranması yoluyla şehirlerin 

özelliklerini ortaya çıkarmak, ülkemizde Cittaslow unvanını almış onbeş sakin/yavaş şehirden ilki olan 

Seferihisar ve 2018 yılı Mart ayı itibariyle Cittaslow unvanını alan Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını 

incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Yavaş Şehir ( Cittaslow ) Kavramı 

Yavaş şehir kavramı, daha çok o şehirde yaşam süren yerel halkın, doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, 

çevre kirliliğinden uzak bir şekilde günlük yaşamını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün 

kılmak için günümüz modern şehir kavramına alternatif olarak ortaya atılmış bir kavramdır (Coşar, 2014, s. 

229). 

Konuyu oluşturan kavram iki kelimeden meydana getirilmiştir. Bunlar, İtalyanca Citta/şehir ve İngilizce 

slow/yavaş kelimeleridir. Kelimenin İtalyanca olan kısmı ortaya çıktığı yeri, yani İtalya’yı, İngilizce olan 

kısmı ise artık küresel bir dil olması nedeniyle dünyanın geri kalanını temsil etmektedir. Avrupa’da İtalya’da 

başlayan hareket, kısa sürede dünyanın tüm kıtalarına yayılmıştır. Ülkemizde konu ile ilgili ulaşılan az 

sayıdaki çalışmada, kavramın yavaş şehir ve sakin şehir şeklinde iki farklı çeviri ile kullanıldığı 

görülmektedir (Özür, 2016, s. 158). 

Yavaş hareketinin temelleri, 1980 yılında İtalya’nın Bra kentinde kurulan Libera e Benemerita Associazione 

Amici del Barolo (Hür ve Övülen Barolo Şarabı Dostları Derneği) ile atılmıştır. 1986 yılında İtalya’nın 

başkenti Roma’nın en işlek ve tarihi meydanlarından olan Plazza di Spagnaʼda açılan bir McDonald’s’a karşı 

tepki olarak ortaya çıkan Slow Food, yavaşlık hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir (Ünal & Zavalsız, 

2016, s. 894).  

Cittaslow, 1999 yılında Greve in Chianti’nin belediye eski baskanı Paolo Saturnini’nin girişimleri sonucunda 

4 küçük İtalyan kentinin (Orvieto, Greve in Chianti, Bra, Positano) bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Ancak yavaş şehir hareketi, yavaş yemek hareketinin sadece “eko-gastronomi” ve yerel üretim ile yemek 

kalitesinin iyi olması anlamına gelmemektedir. Bu hareket içinde; yerel yaşam kalitesinin arttırılması, yerel 

benzersizliğin devam ettirilmesi ve sürdürülebilir kentsel ekonomilerin desteklenmesi gibi yerel yönetim 

hedefleri de yer almaktadır (Ünal Ç. , 2016, s. 16-17). 

Günümüzde 28 ülkede 241 üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini kentsel boyuta 

taşımaktır. (http://www.cittaslow.org, 2018). 
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Cittaslow, logo olarak turuncu renkli ve kabuğunun üstünde şehri taşıyan salyangozu seçmiştir. Salyangoz, 

Cittaslow’un temel felsefesi olan yavaşlık ve dinlenmeyi temsil etmektedir.  

 

 

Resim 1: Cittaslow Logosu (http://www.cittaslow.org, 2018) 

Salyangozun temsil ettiği felsefe sakinlik ve yavaşlıktır. Sakinlik, akıl ve ağırbaşlılığı ifade eden temel 

erdemdir. Ayrıca salyangoz kendisinden beklenmedik mesafeleri aşarak geçtiği yerlerde iz bırakır ve izini 

takip edenleri hiçbir zaman yanıltmaz. Sakin Şehir hareketinin temelinde yatan ana düşünce mümkün 

olduğunca sadeliktir (Ongun, Gövdere , Kilinç, & Yeşiltaş, 2017, s. 150). 

Cittaslow, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinliklerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel 

özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için SlowFood (Yavaş Yemek) hareketinden doğmuş bir 

şehirler birliğidir. 

Yavaş Şehir (Cittaslow) Kriterleri 

Uluslararası bir birlik olarak örgütlenen Sakin Şehir ağı, çalışma ilke ve prensiplerini bir tüzükle kayıt altına 

almıştır. 28 madde ve 5 ek belgeden meydana gelen Uluslararası Sakin Şehir Tüzüğü, birliğin kurulusundan 

organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken kriterlerden üyelik sorumluluğuna, logo kullanımından 

fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanım ve ilkeleri ortaya koyar (Sırım, 2012, s. 123). 

Cittaslow’a giriş öncesinde şehirlerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle 

Cittaslow Birliği’ne başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow 

felsefesiyle uyumlu olması gerekmektedir. 

Cittaslow’a üye olan şehirlerin, şehrin, çevre ve şehirsel doku kalitesini teknoloji kullanarak iyileştirmek, 

yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletişimi ve diyalogu teşvik etmek, çevreyi korumak, sürdürülebilir 

gelişmeyi desteklemek, doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak gibi aşağıda 

belirtilen 7 başlık altında 59 ana ölçüt ve 3 özel koşulu gerçekleştirmeyi kendine hedef koyması ve bu 

alanlarda çalışmaya başlaması gerekmektedir. Bu ölçütlerin sınıflandırıldığı 7 ana başlık şunlardır (Keskin, 

2012, s. 91): 

1.Çevre politikaları 

2.Altyapı politikaları 

3.Teknolojiden Yararlanarak Kent Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 

4.Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi 

5.Misafirperverlik/Konukseverlik 

6.Farkındalık 

7.Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi 
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Cittaslow adaylık süreci ile ilgili bilgiler Uluslar arası Cittaslow Tüzüğü Ek B’de yer almaktadır. Cittaslow 

adaylık süreci Uluslararası Cittaslow Ağı'na katılmak isteyen şehrin belediye başkanının üyelik talep 

başvurusunu Koordinasyon Komitesi'ne ya da Ulusal Organizasyon Komitesi'ne göndermesiyle başlar. Aday 

şehrin Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi'ne hitaben yazılacak başvuru mektubunda; şehrin 

tanıtımı (tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip olduğu özellikler, vb.), Cittaslow Ağı'na başvurma sebep ve 

gerekçeleri (Cittaslow felsefesiyle ilgisi, Cittaslow Birliği'ne neden başvurmak istediği, vb.), şehrin Cittaslow 

kriterlerinden hangileriyle eşleştiği ve eşleşmeyen kriterleri gerçekleştirmek için yürüttüğü projeler, aday 

şehrin birlikle iletişimde bulunacak kurumsal ve/veya teknik kontak kişisinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu 

süreçte aday şehrin başvuru mektubu kabul edildikten sonra adaylık ön değerlendirmesi yapılmaktadır 

(Tayfun & Acuner, 2014, s. 48). 

Birliğe alınmak için bir şehir kendisinin yapacağı ön değerlendirmede bunların en az %50’sini yerine 

getirmelidir. Bir sonraki aşamada ulusal Cittaslow otoritesine başvurusunu yapabilir. Buradan alınacak 

onayın ardından merkezi İtalya’nın Orvieto kentinde bulunan Uluslararası Sakin Şehirler Birliğine başvuru 

iletilir ve eğer aday şehir, gerekli kriterleri yerine getirir ve karşılayacağına dair somut adımlar ve planlar 

sunmayı başarabilirse Sakin Şehir olmaya hak kazanır. Her şehir dört yıl sonra yeni bir denetleme için 

başvurabilir. Cittaslow olarak kabul edilmek için şehirler, örnek olarak organik tarımın desteklenmesi, 

yöresel gelenek ve göreneklerin korunması, yöresel ürünlerin pazarlanması ve özgün ve sürdürülebilir bir 

şehir ve bölgesel kalkınmanın yürütülmesi gibi bir sıra tedbirler almak zorundadırlar (Ergüven, 2011, s. 205). 

Türkiye’de Cittaslow Hareketi 

Yavaş Şehir Akımı başlangıçta İtalya’daki şehirlerde ortaya çıkmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde 

dünyaya da yayılarak önemli bir harekete dönüşmüştür. Bu anlamda dünyada bu hareketin, adının aksine çok 

hızlı bir gelişme gösterdiği söylenebilir (Tunçer & Olgun, 2017, s. 49). 

Türkiye’de yavaş şehir hareketi, 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar’ın bu ağa katılmasıyla resmi olarak 

başlamıştır (Çoban & Harman, 2016, s. 238).  

Ardından 24 Haziran 2011’de Polonya’daki Lidzbark Warminski’nde düzenlenen Cittaslow Uluslararası 

Kongresi’nde Akyaka (Muğla), Yenipazar (Aydın), Gökçeada (Çanakkale) ve Taraklı (Sakarya)’nın da yavaş 

kent ilan edilmesiyle Türkiye’deki yavaş kent sayısı 5’e çıkmış ve böylece Türkiye’de Ulusal Cittaslow 

Birliği kurulmuştur. Çünkü bir ülkede en az 3 yavaş kent üyesi bulunduğunda o ülkede Ulusal Cittaslow 

Birliği kurulabilmektedir. Ulusal Cittaslow Birliği’ni böylece kuran Türkiye, Haziran 2013’te Seferihisar’da 

Cittaslow Genel Kurulu toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elde etmiştir. Seferihisar bu gelişmenin 

ardından Cittaslow İcra Kurulu’na 16. Üye olarak girmiş ve yavaş kentlerin geleceğine ilişkin söz sahibi 

olma yetkisini kazanmıştır (Ak, 2017, s. 892).  

2018 yılı Nisan ayı itibari ile Yavaş Şehir Türkiye Ağı’na üye olan şehir sayısı onbeşe çıkmıştır. Bu şehirler 

Tablo 1 de gösterilmektedir.  

Tablo 1: 2018 yılı Nisan ayı itibari ile Yavaş Şehir Türkiye Ağı’na üye olan şehirler 

Akyaka  Şavşat  

Eğirdir Seferihisar  

Gerze Vize  

Gökçeada  Taraklı  

Göynük Uzundere  
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Halfeti  Yalvaç  

Mudurnu Yenipazar  

Perşembe  

Kaynak: (http://www.cittaslow.org, 2018) 

Boş Zaman ve Rekreasyon 

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır.  

Serbest zaman (free time) içinde oluşan boş zaman (leisure time) alanında, yine kişinin özgürce seçip 

uyguladığı etkinlikler rekreasyonu oluşturmaktadır (Karaküçük, 2008: 31). 

Birçok araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir. 

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir 

(Karaküçük, 2008: 29). 

Buna göre; boş zaman (leisure) spesifik uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın (free time) bir 

parçasıdır (Mieczkowski, 1990: 10). 

İnsanlar, çeşitli büyüklükteki zamanlarında ortaya çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava 

değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok 

amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da aktif-pasif şekillerde, kent içinde veya 

kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar (Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, Yamaner 2016: 791). 

Yenidünya düzeninde toplumlar, boş zamanlarını iyi değerlendiren, haz ve keyif alan, iş verimliliğini 

artırmayı başaran bireyler elde etmeyi hedefleyen bir politika izlemeye başlamışlardır. Boş zamanlarını etkili 

ve verimli kullanan bireylerin duygusal, ruhsal, zihinsel, toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma 

hali söz konusudur (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 2017: 3895). 

Endüstrileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı yaşam biçimine sürekli uyum sağlamak zorunda olan 

kişilerin, harcadıkları enerjinin doğurduğu gerilimlerin periyodik olarak ortadan kaldırılması psikolojik 

dengelerini korumak açısından gereklidir (Mansuroğlu, 2002). 

Rekreasyon kelimesi, Latince yeniden yaratma tazelenme anlamındaki ‘recreare’ kelimesinden türetilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya da ruhun canlandırılması, yeniden doğum” 

anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma, 

değişime karşılık gelmektedir (Jensen & Guthrie, 2006: 17). 

Rekreasyonun Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu 

ise bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 

eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 2008: 59). 

Seferihisar/İzmir 

Seferihisar’da Yavaş Şehir fikri ilk olarak Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer tarafından dile getirilmiştir. 

Soyer, İtalya’ya giderek yavaş şehirleri ziyaret etmiş ve yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. Haziran 2009’da 

yavaş şehir merkezi İtalya’ya niyet mektubu gönderilerek müracaat edilmiştir. Yavaş bilincinin oluşturulması 

amacıyla Belediye Kültür Merkezi ile 14 köy kıraathanesinde halkı bilinçlendirmek ve yavaş şehri tanıtmak 

için sunumlar gerçekleştirilmiştir. Aday kentlerde kriterlere % 50 uygunluk aranırken Seferihisar bunun % 

70’ini sağlamıştır. 
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Seferihisar ilçesinde turizm potansiyelinin temel çekicilikleri ağırlıklı olarak kıyı ve deniz, termal sular, 

dağlar ve ormanlar gibi doğal coğrafi özelliklerine dayanmaktadır. Rüzgâr sporlarına uygunluğuyla dikkat 

çeken Akkum, dünyanın sayılı rüzgâr sörfü merkezleri arasında yer almaktadır. İlçe arazisinin yaklaşık % 

50’si ormanlar ve koruluklarla kaplı olan Seferihisar’da ormanlar büyük ölçüde deniz kıyılarından uzakta iç 

kısımlardadır. Denize yakın bölgelerdeki ormanlar ise rekreasyonel ihtiyaca cevap vermekte, yerel halka ve 

turistlere hizmet vermektedir (Çerçi, 2013:103).  

Bugünlerde açık hava rekreasyon faaliyetleri ve doğa turizmi büyük bir gelişme göstermiştir. Birçok ülkenin 

nüfusunda yaşanan artışlar, kentleşme oranlarının yükselmesi ve yoğun iş yaşamın baskıların dolayı insanlar 

doğa ile daha az bağlantı kurmaya başladılar. Şehir yaşamından bunalan insanlar doğayla ve bozulmamış 

alanlarla bağlantıyı yeniden kazanma arayışına girmişlerdir. Doğayı ziyaret etmek ve keşfetmek için birçok 

neden vardır: Fiziksel egzersiz, şehir yaşamı stresinden kurtulmak, temiz hava, doğa ile daha yakın olmak, 

manzara keyfi, avlanmak ve balık tutmak, köpekle yürüyüş, arkadaşlar ve aile ile buluşma için bir fırsat vb. 

(Yeşilyurt, Yücel ve Yılmaz, 2012:872).  

Seferihisar Yavaş Şehir olduktan sonra çeşitli çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. İlçenin 2009 yılında 

Cittaslow olmasıyla başlayan süreçte turizm alanındaki gelişmelerin hız kazandığı, buna bağlı olarak turizm 

altyapısının geliştirildiği ve deniz turizmi ile yerel özellikleri öne çıkaran kültür turizmini bütünleştirme 

çabalarının arttığı gözlenmektedir.  

Bu bağlamda Seferihisar’ın korunan doğasını görebilmek için Teos Doğa Sporları Grubu her hafta bir sosyal 

paylaşım sitesinde organize olarak yürüyüşler düzenlemektedir. Belediye tarafından yavaş şehir ve eko-

turizm kapsamında belirlenmiş birçok yavaş yol bulunmaktadır. Buralarda her hafta doğa yürüyüşlerinin yanı 

sıra bisiklet turları da düzenlenmektedir. Yılda bir defa mandalina şenliği yapılmakta ve doğal ürünlere önem 

verilmektedir. Eko turizm kapsamında ilçe içerisinde bulunan Sakin Kahve aracılığıyla ilçeye gelen turistlere 

sadece yerel üretici tarafından üretilmiş ürünlerin satışı yapılmaktadır. 

Seferihisar’ın doğal güzellikleri genelde coğrafi özelliklerle birlikte oluşmuştur. Bunlar kıyı, deniz, termal, 

sular, dağlar ve orman olarak ayrılabilir. Kıyı şeridinde bulunan Akarca, Akkum, Doğanbey, Ürkmez turistler 

tarafından uğrak yerler haline gelmiştir. Deniz kum güneş turizminin yapıldığı bu bölgelere Akkum’da 

yapılan rüzgâr sörfü de eklenmektedir. Ayrıca Seferihisar’ın mavi bayraklı pek çok plajı bulunmaktadır 

(Tekin, 2017: 71). 

Ürkmez sırtları doğal güzelliği ve bitki örtüsü ile doğa yürüyüşleri için ideal bir ortam sunmaktadır. Buna ek 

olarak Seferihisar ilçe arazisinin yarısından fazlası ormanlık alandır. Rekreasyonel etkinliklerin 

gerçekleştirilebileceği bu alanlar denizle buluşmaktadır. Örnek olarak Teos-Çamlık Orman içi dinlenme alanı 

ile Ekmeksiz Orman için dinlenme alanı sadece Seferihisar için değil aynı zamanda İzmir İl Turizm 

Müdürlüğü tarafından da önemli piknik alanları olarak görülmektedir (izmirkulturturizm.gov.tr). 

Mudurnu/Bolu 

Mudurnu, yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı olan Cittaslow'un Türkiye'deki 15. üyesidir. 

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 05 Mart 2018 tarihinde Mudurnu Belediyesine 

gönderilen yazıyla birlikte Mudurnu, Türkiye'nin 15. Cittaslow (Sakin Şehir)'i ünvanını elde etmiştir ( 

http://mudurnu.bel.tr/?cID=395). 

Abant ve Mudurnu sıradağları arasında oval biçimli bir çukurluk içinde bulunan ve Mudurnu'nun coğrafi 

sınırları içinde yer alan Abant Gölü, Abant Gölü, ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır. Abant Gölü ve 

çevresinin bitki zenginliği, ayrıca büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip bulunması nedeniyle 

yörenin 1150 Hektarlık bölümü, 1988 yılında “Tabiat Parkı” olarak koruma altına alınmıştır 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/abant-golu). Zengin flora ve fauna çeşitliliği ile 

yaban hayatı gözleme için önemli bir arz kapasitesine sahiptir. 

http://mudurnu.bel.tr/?cID=395
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/abant-golu
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Mudurnu - Akyazı yoluna 9 km uzaklıktaki Sülüklügöl, üç tarafı dik yamaçla çevrilmiş, üzeri yeşillikler ve 

birçok ağaç türüyle çevrelenmiş, kendine özgü bitki çeşitlerini yaşatmaya devam etmektedir.  Yine 

Mudurnu'nun 30 km kuzeybatısında yer alan ve adını, yakınında bulunan Karamurat Köyü'nden alan 

Karamurat Gölü doğa yürüyüşü ve trekking gibi rekreasyonel etkinlikler ile değerlendirilmektedir.  

Mudurnu ilçe merkezine 3 km uzaklıkta bir şifa merkezi konumunda olan Babas Kaplıcası terapatik 

rekreasyon kapsamında değerlendirilmektedir.  Kaplıca suyunun şifalı olduğu ve romatizmal hastalıklara iyi 

geldiği bilinmektedir. Eski Kaplıca binasında 8 oda, pansiyon şeklinde hizmet vermektedir. Kaplıca suyunun 

sıcaklığının 40 derece olması sebebiyle soğuk su katkısı yapılmadan yıkanılabilen bölgenin tek şifalı suyu 

unvanına sahiptir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğal ve kültürel farklılıklar, rekreasyonistlerin ilgilerini çeken önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

Kitle turizmine alternatif olarak daha sakin ve küçük şehirlerde yapılabilecek rekreatif etkinlikler bu 

doğrultuda dikkat çekmektedir.  

Küreselleşmeye karşı yerel değerleri korumaya çalışan Yavaş Şehir hareketi çerçevesinde nüfus artışı ve 

turizmin geliştirilmesi hedefinin, hareket için bir dezavantaj olarak görülebileceği söylenebilmektedir. 

Rekreasyonel imkânların geliştiği bölgelerde, arz endeksli olarak ziyaretçi sayısı ve yerel nüfusun da 

artmasıyla Yavaş Şehir Birliği’ne üyelik için aranan ilk şart olan nüfusun 50.000’i geçmemesi kriteri için bir 

tehdit söz konusu olabilmektedir. Hızlı büyüme ve gelişmenin bir sonucu olarak destinasyonda yoğunluk ve 

çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkabileceği değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de farklı gerekçelerle Sakin Şehir akımına duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Özellikle turizm 

alanında yaşanan canlılık yerel yönetimler açısından bu akımı cazip hale getirmektedir. Sakin şehir 

kapsamında yapılabilecek pek çok çalışma bulunmakla birlikte Yavaş Şehir Akımı kapsamında gelişme 

gösteren şehirlerin temel niteliklerini kaybetmemeleri önemlidir. Turizmde benimsenen sürdürülebilirlik 

kavramı; turizm kaynaklarının koruma kullanma dengesi kapsamında, kirletilmeden, sahip olduğu en doğal 

yapısıyla gelecekte de kullanılmasını sağlayacak şekilde korunması ve düzenlenmesini ifade etmektedir. 

Sakin şehir akımına üye olan şehirlerde düzenlenecek organizasyonlar, rekreasyon alanları ve rekreasyon 

etkinlikleri sadece ziyaretçilere yönelik olarak değil, yerel halkın etkin kullanımına yönelik olarakta 

planlanmalıdır. Rutin çalışma hayatı ile fiziksel ve psikolojik olarak yıpranan yerli halkın da çalışma hayatına 

motive olmuş bir şekilde dönebilmesi için boş zaman değerlendirme ile ilgili yönlendirmelerin yapılması ve 

ihtiyaç halinde gerekli eğitimlerin sunulması gerekmektedir.  
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SOSYAL MEDYADA TARAFTAR GRUPLARI:TARAFTARLARIN INSTAGRAM 

HESAPLARINDA NEFRET SÖYLEMİ 

 

Doç. Dr.Ali KORKMAZ 

Erciyes Üniversitesi, İletişim fakültesi Gazetecilik Bölümü 

Öz 

Bu araştırmada, sosyal medya platformlarından biri olan Instagram ağı üzerindeki gruplar ve bireysel 

kullanıcılar tarafından dolaşıma giren nefret söylemi incelenmiştir. Sosyal medya araçları yapıları gereği, 

hızlı yayılım özelliğine sahip olmaları nedeniyle kullanıcıların içerik üretmelerine ve üretilen bu içeriklerin 

hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu ağlar, özellikle, nefret söylemi içeren olumsuz, 

ayrımcı, cinsiyetçi ve dışlayıcı metinlerin dolaşımını kolaylaştırmaktadır. Nefret söylemi en genel tanımıyla; 

hoşgörüsüzlüklerden kaynaklanan, nefreti yayan, savunan, teşvik eden veya haklı çıkaran ifade şekilleri 

olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Instagram kullanıcıları tarafından üretilen içerikler aracılığıyla 

dolaşıma giren nefret söylemi ve bu söylemlerin hangi kategorilere dâhil olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu 

amaç kapsamında, Türkiye’deki iki büyük futbol kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar grupları sayfaları 

(Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan) taraftarlık olgusu üzerinden nefret söylemi pratikleri analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Sosyal Medya, Taraftar Grupları, Nefret Söylemi, Instagram. 

 

FANS GROUPS ON THE SOCİAL MEDİA: HATE SAYİNG IN THEİR INSTAGRAM’S 

ACCOUNTS 

 

Abstract 

This research examines the hate speech that circulates among groups and individual users on the Instagram 

network, one of the social media platforms. Due to the fact that social media tools have the property of rapid 

propagation, they allow users to create content and to spread these generated content quickly. These 

networks, in particular, facilitate the circulation of negative, discriminatory, sexist and exclusive texts 

containing hate speech. With the most general definition of hate speech; are defined as forms of expression 

originating from intolerance, disseminating, advocating, encouraging or justifying hatred. Purpose of the 

study; The hate speech that circulates through the contents produced by Instagram users and to find out which 

categories these discourses are involved in. As part of this objective, the two major football clubs Galatasaray 

and Fenerbahce supporters group in Turkey sheets (Young Fenerbahce and Ultraslan) through the advocacy 

of hate speech cases were included in the practical examination. 

Keywords: Sports, Football, Social Media, Fan Groups, Hate Speech, Instagram. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde büyük kitleleri peşinden sürükleyen, bir sektör haline gelen futbol, dünyada en fazla sporcu ve 

seyirci sayısına sahiptir. Futbol insanlarda; hüzün, mutluluk, sevinç, neşe, başarı, başarısızlık gibi duyguların 

birlikte yaşanmasını sağlayan hem aktif sporculuğu, hem de pasif görünümlü taraftarlığı geniş kitlelere 

yayarak ilgi uyandırmıştır. 

Türkiye’de bir spor dalı olarak futbol gündelik hayatın en popüler metinlerinden biridir (Kozanoğlu, 1990). 

Bu popülerliği ile futbol, tüm dünyada en fazla ilgi gören spor dalı olarak geniş kitleler tarafından takip edilen 

spor medyası başta olmak üzere eğlence ve spor endüstrisinin en önemli etkinliklerinden birisidir. Futbol, 
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temelinde dostluk ve barış olmasına rağmen, medya aracılığıyla erkeklik söyleminin, hegemonik pratiklerin 

yapılanmasına yol açmış ve zaman zaman nefret söyleminin yayılmasında da sosyal bir araç haline 

dönüşmüştür.  

Sosyal medya, kişilerin internet dışı hayatlarında dile getiremedikleri düşünceleri, internet sayesinde daha 

kolay bir şekilde dile getirmelerine olanak sağlamaktadır. Çünkü, bireyler sosyal ağlarda günlük 

yaşantılarından daha anonimdir ve kimliklerini gizlemeleri mümkündür. Sosyal medyada üretilen içerikler, 

hızlı bir şekilde dolaşıma girerek birçok kişiye ulaşmaktadır. Bu içeriklerin dolaşıma girmesine olanak 

sağlayan sosyal ağların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sosyal toplumsal paylaşım ağlardan biri olan 

Instagram, hem üretimin dolaşıma girmesi için hem de diğer kullanıcılar tarafından üretilen içeriğe ulaşmak 

için bireyler tarafından kullanılan dijital medya araçlarındandır. 

Bireyler, sanal ortamlarda tuttukları takımın fanı ve taraftarı olma konumundan rakip oyuncular, taraftar ve 

hakemlerden, takım yöneticilerinden nefret eden ve hegemonik erkekliğin inşasıyla fanatizm oranına varan 

nefret söylemi içerikli metinleri üreten ve yayan fanatik bireyler haline gelmektedirler. Çalışmanın amacı, 

nefret söyleminin, cinsiyetçi dilin futbol üzerinden popüler kültür ürününe dönüşümünü ve bu dönüşümün 

bir tür egemen olgusunun sosyal medya aracılığıyla yeniden üretilmesine ve pekişmesine sebep olmasını 

incelenmiştir. Araştırmanın temeli olarak, nefret söyleminin, Instagram platformundaki gruplar ve 

kullanıcılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yeniden üretilerek dolaşıma sokulduğu varsayımı 

alınmıştır. Bu bağlamda, Instagram aracılığıyla dolaşıma giren nefret söylemlerini görünür kılarak futbol 

dünyasındaki nefret söylemine farkındalık kazandırmak olarak belirlenmiştir. 

2. NEFRET SÖYLEMİ 

Nefret söylemi, ayrımcı, cinsiyetçi, ötekileştiren ve dışlayan bir söylemle “biz” ve “öteki” konumlandırması 

yapmaktadır. Nefret söylemi kavramının temelinde hoşgörüsüzlük ve önyargılar yattığı için, “kendinden” 

farklı olana tahammülsüzlüğü de içinde barındırmaktadır. Diğer yandan, toplumda farklı düşüncelerin temsil 

edilmesine de engel olmaktadır. Olumsuzlukların yayılmasını teşvik eden ve meşrulaşmasına yol açan nefret 

söylemi, nefret suçuna da zemin hazırlayan etkenlerden biri haline dönüşebilmektedir. 

Nefret söyleminin evrensel olarak kabul görmüş olan tek bir tanımı yoktur. Ülkeler, nefret söylemi kavramına 

girebilecek ve birbirine çok benzeyen ifadeleri yasaklamıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 1997 

yılında yayınladığı Tavsiye Kararı’na göre nefret söylemi: “Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizim 

ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden ya da haklı gösteren her türlü ifade 

biçimidir. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret saldırgan milliyetçilik, etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve 

azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenlilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü 

içermektedir” (aciktoplumvakfi.org.tr). Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu 

veya düşmanlığı, taraf tutma, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi nedenler yatmaktadır. Hrant Dink Vakfı tarafından 

hazırlanan “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Raporu” ise nefret söylemini farklı kategorilerde ele 

almaktadır (hrantdink.org). 

1)Abartma-Yükleme-Çarpıtma: Bir kişi veya tek bir olaydan yola çıkarak tüm topluluğa yönelik olumsuz 

genellemeler çıkarma ve abartarak konuyu çarpıtma şeklinde oluşturulan söylemler. Örneğin, Yahudi Lobisi. 

2)Küfür-Hakaret-Aşağılama: Bir topluluğa yönelik olarak doğrudan küfür, hakaret ve/veya aşağılama 

içeren söylemler. Örneğin, köpek ya da kanı bozuk gibi cümleleri içeren söylemleri bu gruba dahil etmek 

mümkündür. 

3)Düşmanlık-Savaş Söylemi: Bir topluluğa yönelik düşmanca veya savaşı çağrıştıran söylemler. Örnek 

olarak, gâvur zulmü verilebilir. 

4) Doğal Kimlik Öğesini Nefret ya da Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma-Simgeleştirme: Yine bir 

topluluğa ait olan, kendilerinin yönetiminde olmayan yani doğal bir kimlik öğesinin aşağılama şekli olarak 

kullanılması ve/veya simge haline getirilmesiyle oluşan söylem. Nefret söyleminin kategorilere 
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ayrıştırılması, hem ortaya çıkarılması hem de görünür kılınabilmesi ve kamuoyunun dikkatini çekerek 

farkındalık yaratmak açısından oldukça önemlidir ve bu konuda yapılan çalışmalarda ve medya izleme 

raporlarında da yol gösterici olmaktadır. Diğer yandan kategoriler birbirine oldukça yakındır ve bazı 

söylemler bir kaç kategoriye birden dahil olabilmektedir. 

2.1. Türkiye’de Nefret Söylemi ve Futbol Kültürü 

Talimciler’e göre; “Futbol, diğer spor dallarıyla kıyaslandığında hem daha yaygın hem daha simgesel bir 

toplumsal ifade kanalı açarak gelişebildiği için toplumsal yaşama yansıması daha fazla olmuştur” (2003: 13). 

Bu yansımanın sonucu olarak futbol popülerlik kazanmıştır ve bunun en önemli kaynağı da bizim bu oyuna 

verdiğimiz anlamdır. Bu bağlamda, futbola yeniden baktığımızda, bu oyun üzerinden bir gerçeklik 

kurgusunun oluşturulmaya çalışıldığını görmek mümkündür. Bu kurgu oluşturulurken de mevcut olan 

düzenin ve iktidar sisteminin korunması konusu karşımıza çıkmaktadır. Bu çıkış, spor özelinde futbol, 

toplumsal yaşamın içine dâhil olarak kültürün üretilip dolaşıma sokulmasında etkili olarak olmaktadır. Bu 

bağlamda da, futbol egemen ideolojilerin üretilmesinde, iktidar ilişkilerinin yeniden üretilmesinde ve 

toplumsal rızanın sağlanmasında kullanılan bir simgeler sisteminden meydana gelmekte ve meşrulaştırıcı 

ideoloji görevi görmektedir. 

Mevcut olan iktidar kendini meşrulaştıracak bir bilgi sistemine ihtiyaç duyar ve üretir. Futbol kültürü bu 

bağlamda kullanılabilen bir araçtır. Futbol, popüler kültürün en önemli alanlarından birisidir ve kendi 

söylemini yaratmaktadır. Yarattığı bu söylem daha çok, toplumsal alan içerisinde “biz” ve “onlar” olmak 

üzere iki ayrım alanı yaratmakta ve özellikle uluslararası karşılaşmalarda milliyetçi kavramları öne çıkartan 

bir anlayış yaratmakta ve bunu pekiştirmektedir. Futbolu topluma ulaştıran iletişim araçlarının kullandığı dil 

ve söylem, içerisinde milliyetçi öğeler, stereotipler, toplumsal birlik sembolleri barındırmaktadır. Clarke’a 

göre, bu medya araçları bir yandan olayları yorumlayarak aktarırlarken diğer yandan da ideolojik değerleri 

güçlendirirler. Bu bağlamda, toplumdaki kişileri, gerçekliğin yeniden kurgulanmış haliyle karşılaştırır 

(Clarke ve Clarke, 1995: 67-87). Dünyanın her yerinde futbol kültürüne bağlı nefret söylemi, kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla geniş kitlelere yayılır. 

3. SOSYAL MEDYA KAVRAMI  

Sosyal medya kavramı çok geniş bir kavram olduğu için sosyal medya ile ilgili bir tanım yapmak, sosyal 

medyayı anlatmak kolay olmamaktadır. Bunun için sosyal medyayla ile ilgili çok fazla tanımlar 

yapılmaktadır Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu yeni medya, sosyal medya, internet, sosyal ağlar gibi 

birçok kavram türemiş ve hızlı bir şekilde gelişme göstermeye başlamıştır.  Sosyal medya kavramı çok geniş 

bir kavram olduğu için sosyal medya ile ilgili net bir tanım yapmak, sosyal medyayı anlatmak kolay 

olmamaktadır. Bunun için sosyal medyayla ile ilgili çok fazla tanımlar yapılmaktadır.  

Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla mesaj bombardımanın en üst düzeyde gerçekleştiği günümüzde, gerek 

kurumlar, gerek insanlar birtakım çalışmalara farkında olarak ya da olmayarak ilgisiz kalmaktadır. Bu 

ilgisizlik beraberinde farklı davranışları geliştirmekte, insanları yeni arayışlara, yeni iletişim ortamlarına 

yöneltmektedir (Bostancı, 2015: 46). Basitçe söylemek gerekirse sosyal medya, online olarak bir başlık 

etrafında insanların sohbet etmesi olarak tanımlanabilir. İnsanlarla online olarak yakın ilişki kurmanın ve 

uzun ya da kısa vadeli ilişkiler kurmanın binlerce yolu vardır. Sosyal medya bu yollardan biri olarak 

insanların online durumda belli konu baslıklarında kısa veya uzun süreli meşguliyet sağlayarak sohbet 

ettikleri bir alan olarak tanımlanmıştır. 

Word Christensen ve Randy Suess isimli iki arkadaş 1978 yılında arkadaşlar arasında iletişime geçmek için 

BBS isimli yazılım yapmışlar ve sosyal ağ örneği böylece ortaya konulmuştur. Bu sosyal ağ örneğinden 11 

yıl sonra İsviçre’de ilk web sitesi kurulmuş ve zamanla bu site gelişme göstermiştir. 1999 yılında Microsoft 

tarafından kurulan Messenger programıyla insanlar artık sosyal ağlarda sadece sanal isimleri ile değil kendi 

isimleriyle de yer almaya başlamışlardır. Böylece sosyal iletişim sanallıktan kurtulmuş gerçek iletişime 
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geçmiştir (Sanlav, 2014: 20-21). Sosyal medyanın kullanımı ve etkileri sadece bireysel kullanıma yönelik 

değil, diğer kurumların ve işletmelerin kullanıcılarına da yönelik olmaktadır. Sosyal medyanın insan 

hayatında önemli bir yere sahip olması, kurum ve kuruluşların sosyal medyaya olan ilgilerini arttırmaktadır. 

Kurumlar ve işletmeler için sosyal medyanın en temel kullanım nedeni insanları birbirine bağlamasıdır. 

3.1. Sosyal Medya ve Spor 

Facebook, Twitter, Instagram ve blog siteleri gibi sosyal medya araçları hayatın diğer alanlarında olduğu gibi 

spor alanında da etkilerini hissettirmektedirler. Özellikle Facebook, Twitter ve son dönemlerde yaygın olarak 

kullanılmaya başlayan Instagram’da sporcular, spor kulüpleri ve taraftarlar arasında iletişimi etkili 

kılmaktadırlar.  Spor alanında yer alan sporcular birçok bilgiyi sosyal medya araçları üzerinden paylaşır 

duruma gelmişlerdir (Çavuşoğlu, 2011: 75). Sosyal medya hesaplarının yoğun kullanımı ile sporcular, 

antrenörler, spor muhabirleri ve taraftarlar için doğrudan iletişim sağlayan bir ortam olarak kullanılmaktadır. 

Akıllı telefonlar sayesinde Instagram kullanımı her geçen gün büyüyen bir ivme ile artmaktadır.  

Sporun farklı alanlarında pek çok teknoloji tabanlı çalışma gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri örnek 

olarak spor sponsorluğu ve teknoloji desteği ile beraber Vestel A.Ş ve Türk atletizm örneğidir. Vestel bu 

projede www.vestelatletizm.com sitesi aracılığıyla atletizmle ilgili bir farkındalık oluşturmuş ve güncel 

konular, gelişmeler, atletlerle ilgili konuları sporseverlerle paylaşmıştır (Ekici ve Oyur, 2010: 96). Bu tür 

projelerle beraber internet kullanımının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile spor etkinliklerini izleme 

alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. Teknolojinin verdiği fırsatlarla taraftarlar istedikleri anda hayranı 

oldukları sporculara ulaşabilmektedirler.  

3.2. Sosyal Medya ve Taraftarlık 

Türkiye’de 1990’larda yaygınlaşmaya başlayan taraftar gruplarının, 2000’lerin ilk on yılında daha da 

yaygınlaştığı ve bu bağlamda birçok futbol kulübünün taraftar gruplarının oluştuğu görülmektedir. Bunun en 

büyük sebeplerinden biri özellikle 2000’li yıllarla beraber yaygınlaşan internet kullanımıdır. İnternet 

kullanımının yaygınlaşması ve internetin bireylerin kullanımına sunulmasıyla, bir yandan uluslararası 

gelişmelerden ve tüm futbol müsabakalarından haberdar olma durumu artmış, diğer yandan ülke içindeki 

taraftar gruplarının ve gruplara üye taraftarların ilişkilerinin gelişmesi için fan forum platformları 

oluşturulmaya başlanmıştır. 

Taraftar gruplarının ortak noktalarının yanında, aynı zamanda oluştukları mekanın (kent, semt vb.) sosyal ve 

kültürel özelliklerini yansıtan bir yapıya da sahip oldukları söylenebilir (Aydın, Hatipoğlu ve Ceyhan, 2008: 

302). Örneğin; Beşiktaş’ın taraftar grubu “Çarşı” bu semtin adını almıştır. 

1960’lı yıllardan sonra dünya çapında, hemen hemen tüm kulüplerin taraftar grupları oluşmaya başlamış ve 

zaman içerisinde bu gruplar arasındaki ilişkiler de gelişerek ortak bir taraftarlık kavrayışı oluşmaya 

başlamıştır. Taraftar kimliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden birisi, kulüp takipçilerinin bir 

diğer adıyla  “fan”ların belli bir zaman diliminde kulüp kimliğinin yanına kendi kimliklerini ortaya 

koydukları grup adlarını almalarıdır. 

Türkiye’de kulüp taraftarlarının ortaya çıkışlarına bakıldığında ilk olarak fan forumları olarak bilinen, forum 

uzantılı taraftar platformları olarak oluşturuldukları görülmektedir. Bu durum, sadece futbol fanları 

tarafından değil sanatçı veya oyuncu fanları tarafından oluşturulan forumlarda da görülmektedir. Bu 

platformlar, bir  admin tarafından “domain name” satın alınarak oluşturulan, kendi içinde kurallar taşıyan, 

yazılanları denetleyen moderator ve editörlerin olduğu, fanların diğer adıyla taraftarların mail adresleri ile 

kendilerine nick (takma kullanıcı adı) seçerek üye olabildiği, konulara ve başlıklara yorumlar yapabildiği ve 

kendi aralarında toplantılar oluşturarak gerçek hayatta da bir araya gelebildikleri web siteleridir. Bu 

bağlamda, Türkiye’ye baktığımızda, ilk önemli taraftar grubu örneğinin 1982’de kurulan Beşiktaş’ın Çarşı 

adlı grubu olduğu görülmektedir. Çarşı grubu, taraftar olarak örgütlenme ve kimliklenme sürecinin 

Türkiye’deki en önemli ilk örneklerden biri olarak sayılmaktadır. Bu bağlamda, bir grup ismi oluşturma ve 
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grup adının, sembollerinin, fikirlerinin, yorumlarının zamanla kulüp ismini bile aşarak önüne geçmesi süreci 

kısa ve basit bir süreç değildir. Çarşı grubundan sonra kurulan, Fenerbahçe’nin en bilinen fan forumlarından 

biri olan “forum.Antu.com” 1997 yılında kurulmuş, 2011 yılında dağılmış ve yerine fanlar tarafından 

“forum.12Numara.org” taraftar grubu kurulmuştur. Bir diğer büyük Fenerbahçe taraftar grubu olan 

“Fenerist” adlı grup ise sonradan “12 Numara” taraftar grubu ile birleşmiştir. Fenerbahçe’nin yine en çok 

bilinen bir diğer taraftar grubu ise “Genç Fenerbahçeliler’’dir. Galatasaray fanları tarafından kurulan ve 

maçlarda yaptıkları koreografilerle tanınan, Türkiye’nin tüm il, ilçelerinde ve yurt dışında birçok bölgede 

yetkili temsilcileri olan “forum.ultraslan.com” taraftar grubu 2001 yılında kurulmuştur (ultraslan.com). 

Galatasaray’ın bir diğer taraftar grubu oluşumlarından biri ise sol görüşlü fanlardan oluşan “Tekyumruk” 

isimli grubudur.  

Kurulduğu yıllarda ve sonrasında yüksek sayıda üyesi olan forumlara, daha sonra internetin gelişimi ve 2004 

yılında Facebook, 2006 yılında Twitter ve 2010 yılında da Instagram platformlarının ortaya çıkışıyla 

forumlara ilgi azalmış, üye sayısı artışı durmuş hatta bazı forumlar yeni üye alımı yapmamaya başlamıştır. 

Bu bağlamda, taraftarlık kimliği ve kültürü Facebook, Twitter ve Instagram üzerine taşınmış ve oradan 

devam etmiştir. Bu durumda, taraftar gruplarına ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının, taraftar 

forumlarının birer uzantıları olduğunu söylemek mümkündür. 

3.3. Sosyal Medya Ağlarından Instagram ile İlgili Genel Kavramlar  

Yaratıcılarının, eskiden kullanılan Polaroid kameraların kendilerini İngilizce’de ‘anında’ anlamına gelen 

‘instant’ kelime ile konumlandırmaları ve yine eski dönemlerde haberleşebilmenin temel yöntemi olan 

telgrafın İngilizcesi olan ‘telegram’ kelimelerinin birleşiminden yola çıkarak adını verilmiş oldukları 

Instagram (Kupferberg, 2014), bireylerin yaşadıkları anın resmini ya da videosunu çekerek bu imajları bir 

takım filtreler aracılığı manipüle edip, efektler ekleyip çözünürlükleri ile oynayarak takipçileri ile anında 

paylaşabildikleri ve kullanıma sunulduğu 2010 yılının Ekim ayından günümüze en dikkat çeken mobil 

paylaşım uygulamasıdır. 2012 yılının Nisan ayında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır. 

Kullanıma sunulduğu ilk yıl yalnızca fotoğraf paylaşımına izin veren platform daha sonra video paylaşımını 

da açmış ve bu özellik açıklandıktan 24 saat içinde Dünya çapında 5 milyon video yüklenmiştir (Kupferberg, 

2014, aktaran: Sabuncuoğlu ve Gülay, 2016: 28).  

İsim, yaş, profil resmi girişi yapıldıktan sonra üye olunan Instagram, kullanıcılarına günümüzde resim/video 

paylaşımı, paylaştıkları imaja başlık ekleyebilme, yer bildirimi yapabilme, takip ettikleri hesapların 

(arkadaşlar gibi birincil ve ünlüler gibi ikincil çevre, markalar vb.) paylaşımlarını, takip ettikleri hesapların 

beğendiklerini ve en popüler Instagram hesaplarını görebilme, takip edilen hesapların paylaşımlarına yorum 

yapma, hashtag’ler kullanabilme ya da bunlara bakabilme ve diğer bireyleri de başka hesapların 

paylaşımlarının altına etiketleyerek onları paylaşımdan haberdar etme seçenekleri sunmaktadır.  

Ayrıca Instagram, Facebook ve Twitter ile senkronize paylaşım yapmaya da olanak tanımakta ve kullanıcılar 

isterler ise Instagram’da paylaştıkları imajlar senkronize olarak Twitter ve Facebook hesaplarında da yer 

almaktadır (Al-Ali, 2014: 2; McCune, 2011: 31–33). Tüm bunlara ek olarak öz çekim (selfie) paylaşımında 

tüm platformlardan önde olan Instagram bu akımın başlamasında büyük role sahip olmuş ve 2014  yılının 

Haziran ayına kadar platformda toplamda 439 milyon öz çekim resmi paylaşılmıştır. Bu bağlamda Instagram 

tüm jenerasyonun yeniden tanımlanmasına sebep olmuştur (Wendt, Brooke 2014. aktaran: Sabuncuoğlu ve 

Gülay, 2016: 48). 

Eylül 2015 verilerine göre; 400 milyon kullanıcıya sahip Instagram’da günde 80 milyon fotoğraf ve video 

paylaşılmaktadır (Instagram, 2015a). 2014 yılının son ayında 300 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram’ın 

2016 yılı itibariyle de 400 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 

Instagram’ın bu kadar popüler bir platform haline gelmesinin ardında yatan bazı kullanıcı motivasyonları 

bulunmaktadır. McCune’ye göre bunlar; (2011: 59-60); paylaşma motivasyonu, her anı belgeleme isteği 
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olarak kabul edilecek dökümantasyon motivasyonu, diğerlerinin yaşamlarına bakma ve onların gözünden 

hayatı görme olarak tanımlanan görme motivasyonu, paylaşım sonrası diğerlerinden alınan tepkiler ve bu 

bağlamda bir nevi seyirci kitlesini tanımlayan topluluk motivasyonu, paylaşılan imajlardaki görseller ve bu 

paylaşımların filtreler aracılığı ile manipülasyonu sonucu ortaya çıkan içeriği paylaşmadaki sanatsal 

motivasyon ve platformu kullanırken yaşanan rahatlama, zihni boşaltma anlamına gelen terapi 

motivasyonudur. 

Pew Araştırma Merkezi tarafından, 2012 yılının sonunda gerçekleştirilen Internet & Amerikan Yaşam 

Projesi’nin sonuçlarına bakıldığında ise, Amerika’daki internet kullanıcıları tarafından Instagram’ın yüzde 

13 oranında kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma, kullanıcıların profilini ise çoğunlukla 18-29 yaş arası, 

Afroamerikan ya da Latin kökenli, kadın ve kırsal kesimde yaşayan kişiler olarak belirlemiştir (Duggan, 

Brenner, 2013: 2). Özutku, Küçükyılmaz, Çopur, Sığın, İlter ve Arı “Sosyal Medyanın ABC’si adlı 

kitaplarında Instagram’ın önemli noktalarını şöyle açıklamışlardır (2014: 138-140): 

 Instagram bir paylaşım programıdır; dolayısıyla iyi fotoğraf çekmek ve bunları düzenlemek 

önemlidir. Düzenleme yapılırken Instagram’ın kendi fotoğrafları kullanılabileceği gibi dışarıdan başka 

programlar da kullanılabilir. 

 Günde 5 fotoğraftan fazla fotoğraf paylaşılmamalıdır. Günde bir fotoğraf paylaşmak yeterli olacaktır.  

 Instagram her hafta sonu belirlediği bir konu üzerine etkinlik düzenlemektedir. Daha çok insana 

ulaşıp onları bir araya getirmeyi amaçlayan bu etkinlikler, Instagram’ı sanal bir buluşma platformu haline 

getirmektedir.  

 Daha fazla insana ulaşmanın bir diğer yolu ise “hashtag” kullanmaktır. Popüler hashtag’ler her 

zaman ilgi çekmektedir. #love, #instagood, #tweegram, #photooftheday, #instamood, #iphonesia, #me, 

#cute, #summer ve #tbt bu hashtaglerden bazılarıdır. 

 Çekilen fotoğraflar sadece Instagram’da paylaşılmamalı diğer popüler ağlarda da paylaşılmalıdır. 

Böylece paylaşılan fotoğraflar daha çok kişiye ulaşabilecektir. 

 Instagram’ı daha etkin kullanabilmek için fotoğraf paylaşımının yapılmasının yanında takip edilen 

kişilerin paylaşımlarının beğenilmesi ve onlara yorum yapılması da önemlidir. 

 Instagram’da günün en fazla beğeni alan fotoğraflarını görmek mümkündür. Bu fotoğraflardan ilham 

almak, daha etkili fotoğraflar çekmek adına önemlidir. 

 Takip edilecek kişiler konusunda cimri davranmamak gereklidir. İlgi ve vakit durumuna göre çok 

fazla sayıda kişi takip edilerek (500-1000) ve yorum yazılarak karşılıklı etkileşim sağlanabilir. 

 Sosyal medya araçları arasında en ‘uluslararası’ olanı Instagram’dır. Sonuçta fotoğrafın dili 

evrenseldir. 

 Instagram hesabında süreklilik sağlamak önemlidir.  

 Çalınmış veya internetten alınmış bir fotoğraf paylaşmak doğru değildir. Kullanmak gerekiyorsa 

kaynak belirtilerek kullanılmalıdır. 

 Kurumlar Instagram hesabı açıyor ise ne paylaşacaklarını iyi planlamalıdırlar. Özgün ve farklı 

fotoğraflar ilgiyi artıracaktır. 

 

3.4. Instagram ve Spor 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile iletişim kurmak kolaylaşmış ve bu iletişim kurma sekli spor 

tribünlerini de etkilemiştir. Taraftarın diğer tribünlerden ve kendi tribünlerinden haberdar olması, 
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organizasyonlara etkin katılım sağlanması boyutunda internetin yaygın kullanıldığı görülmektedir 

(Hatipoğlu ve Aydın, 2007: 270). Günümüz teknolojilerinin kullanımı ile spor endüstrisi kapılarını 

yeniliklere açmış durumdadır. Bilim ve teknoloji geliştikçe spor gelişecektir. Günümüz sporcu ve taraftar 

beklentileri teknoloji ile sporun iç içe geçmesine yol açmaktadır (Devecioğlu ve Altıngül, 2011). 

Instagram, spor ile ilgili birçok kişi ve kuruluşu bir araya getirmiş durumdadır. Spor ürünleri üreten isletmeler 

iletişim ve reklam kampanyaları boyutunda sosyal medya araçları yolu ile kampanyalar yürütmektedir. Tüm 

Dünya’da kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden Instagram günümüzde markalar için tüketicilere 

ulaşmada önemli ve her geçen gün daha fazla tercih edilen bir reklam ortamı haline gelmiştir. 

Teknoloji ile meydana gelen değişimler sonucu, spor dünyasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sporcuların 

artık taraftarlar ile iletişim kurmada sadece gazete gibi geleneksel medya araçlarını yeterli görmedikleri ve 

diğer teknoloji tabanlı araçları daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Sosyal ağlar gerek sporculara gerek 

kulüplere hedef kitleleri ile doğrudan iletişime geçme fırsatı sunmaktadır (Shockey, 2010, aktaran: 

Çavuşoğlu, Öztürk ve Kara, 2011). Taraftarların büyük bir çoğunluğu spor kulüplerinin Instagram 

uygulamalarına büyük ilgi göstererek bu alanı daha önemli hale getirmişlerdir. Sosyal medya araçlarından 

Instagram özelinde bazı spor kulübü taraftarlarının Instagram takipçi sayılarını şu şekilde belirtilmiştir (Tablo 

1). 

Tablo 1: Spor kulüpleri Instagram takipçi sayıları (Nisan 2016 verilerine göre takipçi sayıları) 

Spor Kulüpleri Instagram Adresleri Instagram Takipçi 

Sayıları 

FC Barcelona www.instagram.com/fcbarcelon/ 31.700.000 

Real Madrid www.instagram.com/realmadrid/ 29.300.000 

Manchester United www.instagram.com/manchesterunited/ 10.300.000 

FC Chelsea www.instagram.com/chelseafc/ 6.200.000 

FC Liverpool www.instagram.com/liverpoolfc/ 2.700.000 

Galatasaray www.instagram.com/galatasaray/ 2.500.000 

Fenerbahçe www.instagram.com/fenerbahce/ 1.900.000 

Beşiktaş www.instagram.com/besiktas/ 787.000 

Trabzonspor www.instagram.com/trabzonspor/ 103.000 

Yeni teknolojiler, sosyal medyadaki taraftar sayılarını çoğaltarak daha önce olmayan bir taraftar grubunun 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu anlamda yeni teknolojiler sporu geniş ölçüde etkilemektedir (Rein ve 

Kotler, 2006). Sosyal medyanın ve sosyal medya araçlarından biri olan Instagram günümüzde kulüplerin 

taraftar kitlesini büyütmedeki etkisi ilgi çekici boyuttadır. Taraftarlar kulüplerin sosyal medya 

uygulamalarından anlık ve doğru bilgi almak istemektedir. Maç günü takımın kadrosunu bilmek, takımın 

özel fotoğraflarını görmek ve kısacası kendisini sosyal medya yolu ile takımın içinde hissetmek taraftarın 

istediği uygulamadır. 

Araştırma 
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Bu araştırmada; söylem analizi yöntemiyle nefret söyleminin araştırılması iki boyutta gerçekleşmiştir. Bu 

boyutlar: 

1. Grupların kendileri tarafından paylaşılan haberlerin içeriği açısından 

2. Paylaşılan bu güncellemelere kullanıcılar tarafından yapılan yorumların içeriği açısından. 

Birinci boyut olan taraftar gruplarının, ele alınan maç tarihlerinin yapıldığı gün Instagram’da paylaştıkları 

içerikler, oluşturulan tabloda “Gönderilerin İçeriği” başlığında ele alınmış ve “Tematik Yapı” başlığı 

içerisinde hangi nefret söylemi kategorisine dahil olduğu incelenmiştir. Kullanıcı yorumları ise ikinci boyutta 

incelenmiştir. Bu iki boyutta Instagram ağında yer alan yorumlar 4 kategoriye ayrılarak incelenmiştir: 

1. Olumlu: Futbolun barış, kardeşlik, centilmenlik gibi olumlu yönlerini içeren ifadeler bu gruba alınmış ve 

dahil edilmiştir. 

2. Olumsuz: Anlamca ve yapıca olumsuzluk içeren ancak nefret söylemi kategorisine girmeyen ifadeler bu 

gruba dahil edilmiştir. 

3. Nötr: Anlamca olumluluk, olumsuzluk ya da nefret söylemi içermeyen, genellikle duyuru veya haber 

şeklindeki metin/ifade/paylaşımlar bu gruba dahil edilmiştir. 

4. Nefret söylemi kapsamına girenler: Nefret Söylemi kategorisine hakaret, aşırı milliyetçilik, ırkçılık gibi 

nefret söyleminin temelini oluşturan ifadeler bu gruba dahil edilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Teun van Dijk’in tanımına göre söylem; konuşmaya dayalı etkileşim, imgeler, yazılı metin, işaretler, 

tipografi ve anlamlandırmanın diğer semiyotik ya da multimedya boyutlarını içeren bir iletişim etkinliğidir 

ve ideolojilerin yeniden üretimini sağlamakta oldukça önemlidir. Bireyin davranışlarını denetlemek, 

söylemlerini de denetlemekten geçmektedir. Bu bağlamda, toplumsal denetimin ve iktidarı kontrol etmenin 

sağlanması için söylemin denetlenmesi ya da doğrudan üretilmesi gerekmektedir  (Meyer, 2001: 20, aktaran: 

Apsar, 2014: 75). van Dijk’in yaklaşımına göre; söylem yalnızca metin olarak değerlendirilemez, bağlam 

kapsamında değerlendirilmedir. Çünkü söylem bir bağlam içinde anlam kazanmaktadır. Dijk’e göre bağlam; 

“İnsanların, bir şeyin toplumdaki yerine atıfta bulunmaları ile oluşan bir olgu”dur. Diğer bir deyişle ifade 

edilirse, bağlam bireylerin zihninde oluşturulan öznel yorumlama pratiğidir. Bu yorumlamada sadece metni 

meydana getiren sözcüklere değil, aynı zamanda küresel anlama da dikkat edilmesi gerekmektedir (van Dijk, 

2010: 14, aktaran: Apsar, 2014). 

Bu araştırmada, van Dijk söylem analizi ışığında; kulüp taraftarları kaynaklı sosyal ağ profillerinde nefret 

söylemi çözümlemesi yapılırken, çıkış noktası kullanıcı diğer adıyla taraftar yorumları olmuştur. Taraftar 

gruplarına ait profiller tarafından paylaşılan haber metinlerinin amacının haber akışından daha çok o kulübün 

taraftarlarının bir araya gelmesinin kullanıcıların yorumlarıyla sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, kurumsal medya hesaplarının ağlarından farklı olarak, taraftarlık ve/veya fanatizm etrafında 

şekillenmektedirler. Bu sebeple, kulüplere ait bu fan profillerinde “tarafsız olma” gibi bir durum söz konusu 

olmamaktadır. Bu durumda, yazılan içerikler “biz” ve “diğerleri” ikiliği üzerinden konumlanmakta, 

taraftarlık bağlamında oluşturulan grup kimliği aynı zamanda içeri ve dışarıyı da tanımlamayan sembolik 

sınırlar belirlemektedir. Bu gruplar tarafından yaygın bir şekilde paylaşılan konu içerikleri incelendiğinde 

ağırlıklı olarak; desteklenen takıma ait yeni transfer durumları, rakip takımla ilgili haberler, oynanacak 

maçlar için organizasyon yapımları ve/veya bir önceki maça ait analizler gibi konuları kapsadığı görülmüştür. 

Paylaşılan bu içeriklerle, taraftar olma durumu üzerinden dil ve söylem yoluyla grup kimliği yeniden 

üretilmektedir. Bu bağlamda, Instagram platformunda kullanılan söylemlerin içerikleri ve kullanım 

şekillerinin incelenmesi gerekmektedir. 

van Dijk’ın söylem analizi modeli Ömer Özer tarafından makro-mikro yapı bağlamında aşağıdaki şekilde 

tablo haline getirilmiştir (Özer, 2009: 92). 
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Tablo 2: van Dijk Söylem Analizi Modeli 

 

Bu modelin araştırma kapsamında ele aldığımız Instagram ağına uygun başlıkları ve tablolaştırılması ise şu 

şekilde yapılmıştır: 

Tablo 2.1. Instagram Söylem Analizi 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

a. Taraftar Grubu sayfasının adı 

b. Taraftar Grubu tanımı 

c. Taraftar Grubu profil ve kapak görseli (fotoğraf) 

2. Şematik Yapı 

a. Durum Tanımı 

1. Gönderinin Anlatım Dili 

a. Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

b. Kullanıcılar 

2. Ardalan Bilgisi 

3. Bağlam Bilgisi 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme 
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a. Cümle yapılarının aktif ya da olması 

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 

2. Bölgesel Uyum 

(nedensel ilişki, işlevsel ilişki, referensal ilişki) 

3. Kelime Seçimleri 

(metafor, yan anlam, düz anlam, düz değişmece vb.) 

4. Retorik 

a. Görseller (taraftar grubu tarafından paylaşılan fotoğraf ve resimler) 

b. İnandırıcı / kanıtlayıcı bilgiler 

Araştırma Kapsamı 

Araştırmada, Spor Toto Süper Lig Fikstürü 2015-2016 sezonunun, üç büyük takımın yaptığı maçların yer 

aldığı dönem olan 2. devre ele alınmıştır. Araştırma süresi 1 ayla sınırlıdır. Bu 1 ay süresince, araştırmaya 4 

haftada oynanan maçlar dahil edilmiştir. Bu bir ay süresince takip edilerek analiz edilen lig maçları şu 

şekildedir: 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Sosyal ağlar/platformlar güncel ve sık sık haber ve içerik paylaşılmaya Süper Lig/2. Devre/23. Hafta 

(Şubat ayının 4. haftası):GS-Gaziantep/FB-BJK karşılaşmaları 

 Süper Lig/2. Devre/22. Hafta (Şubat ayının 3. haftası): FB-Bursaspor/GS-TS  

 Süper Lig/2. Devre/21. Hafta (Şubat ayının 2. haftası): FB-Kasımpaşa/GS-Mersin  

 Süper Lig/2. Devre/20. Hafta (Şubat ayının 1. haftası): FB-Antalyaspor/GS-TorkuKonya  

devam edilen platformlar olduğundan dolayı, araştırma kapsamında Instagram’da yazılan gönderiler (çift 

yönlü olarak hem grupların yazdığı hem de grupların yazdıklarına yapılan yorumlar) ve hashtagler ele 

alınmıştır. Karşılaşma detayları, sonuçları ve puan durumları Türkiye Futbol Federasyonu web sitesinden 

alınmıştır (tff.org):  

Taraftar Gruplarının Instagram Çözümlemesi 

Bu bölümde, futbol kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ait en büyük taraftar oluşumlarının 

Instagram sayfaları incelenmiştir. Bu sayfaların adreslerine taraftar gruplarının resmi web siteleri olan; 

http://www.gencfb.org/ ve www.ultraslan.com/ adreslerinden verilen bağlantılarla ulaşılmıştır 

 

 

 

 

 

Grup 1: Galatasaray Taraftar Grubu Ultraslan 

 

http://www.gencfb.org/
http://www.ultraslan.com/
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Şekil 1: UltrAslan Grubu Instagram Sayfası Screenshot 

Tablo 3: Ultraslan Taraftar Grubu Instagram Sayfası Künyesi 

1.Taraftar Grubunun Adı ultraslan 

2.Taraftar Grubunun İnternet 

Adresi 

https://www.instagram.com/ultraslan/ 

3.Instagram’da İlk Gönderi 

Paylaşım Tarihi  

30 Mart 2013  

4.Topluluk / Grup Hakkında ultrAslan Resmi Instagram Hesabı (Official Instagram 

Account of ultrAslan) http://twitter.com/ultrAslan 

http://facebook.com/ultrAslanfanpageultrAslan.com 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Ultraslan grubu, Galatasaray’ın en eski ve en bilinen taraftar gruplarından biridir ve adını “Ultras” adı verilen 

ve ilk olarak İtalya’da kullanılan, taraftar grubu anlamına gelen “Ultras” ile Galatasaray’ın simgesi olan aslan 

karakterinin birleşiminden almaktadır. Bu bağlamda, grup isminde nefret söylemi içeren herhangi bir kelime 

mevcut değildir. Ultraslan grubu 2013 yılından bu yana (Instagram kurulduktan 3 sene sonra) aktif 

paylaşımlarla Instagram’da yer almaktadır. 

Profil fotoğrafında yer alan görselde kırmızı fon üzerine, UA yazılı ultraslan logosunun yer aldığı 

görülmektedir. Profil açıklamasında, ultrAslan Resmi Instagram Hesabı (Official Instagram Account of 

ultrAslan) resmi sayfası yazmakta ve insanların daha kolay ulaşabilmesi için grubun, Twitter, Facebook ve 

ultrAslan.com sayfaları da eklenmiştir. 

1.Şematik Yapı 

http://ultraslan.com/
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Gönderilerin Anlatım Dili 

Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

Gönderilerdeki metinler arasında basit kurallı sıralı cümlelerin yer aldığı ve emir kipi içeren cümlelerin 

kullanıldığı görülmüştür. Örnek: Omuz omuza savaşın, Kazanacaksınız! Üstünüzdeki forma güç verir size. 

Hakkını verin sadece! Gönderiler slogan tarzında ve kafiyeli bir anlatıma sahiptir. Gönderilerde kişilere ve 

kuruluşlara yönelik yer yer kaba, sert ve kışkırtıcı sözcüklerin kullanıldığı ve hedef gösterildiği de 

saptanmıştır. 

Gaziantepspor maçı öncesinde maç ile ilgili 3 adet görsel paylaşılmıştır. İlk paylaşılan gönderi de, 

futbolcuların yer aldığı bir fotoğraf kullanılarak ilk 11’de yer alacak isimler verilmiş, İkinci gönderi de, 

“Yıllardır Seninle Geldik Her yere Konya'ya, GAZİANTEP'E... !” metniyle taraftarların olduğu bir fotoğraf 

tercih bir fotoğraf paylaşılmıştır. Bu bağlamda Galatasaray taraftarı “biz” olma kavramını kendisinin 

muhteşem oluşu üzerine kurgulamıştır. Son gönderi de ise maç sonuçlarının yer aldığı bir görsel 

kullanılmıştır. 

Trabzonspor derbisi öncesinde maç ile ilgili dört görsel paylaşılmıştır. “WESLEY SNEIJDER !” metni ile 

futbolcunun taraftarı selamladığı fotoğrafı paylaşılmıştır. Gönderi nefret söylemi içermemektedir. Grup 

tarafından aynı gün maç esnasında paylaşılan diğer bir iletiler ise maçın oynanacağı saat, tarih bilgileri, ilk 

11’de yer alacak futbolcuların isimleri ve maç sonucudur. 

Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçta Ultraslan Instagram hesabında “BUGÜN GÜNLERDEN 

GALATASARAY!” metnini Galatasaraylı futbolcuların yer aldığı bir görsel ile paylaşmıştır. İçerik, nefret 

söylemi içermediğinden Nötr kategorisine dâhil edilmiştir. Bu gönderi dışında; maçta yer alacak ilk 11, maç 

sonucu ve Mersin Tribününde yer alan taraftar fotoğrafı ile toplam da dört tane görsel paylaşılmıştır.  

Konyaspor maçı öncesinde ise Bugün Günlerden Galatasaray hastag’i ile taraftarların olduğu bir fotoğraf 

paylaşılmış ve diğer maçlarda olduğu gibi maç saati, ilk 11’de oynayacak isimler ve maç sonucu 

paylaşılmıştır. Bu bağlamda hiçbir gönderide nefret içerikli söyleme rastlanmamıştır.  

Kullanıcı Yorumları Açısından 

Maç günlerinde paylaşılan bu gönderilere Instagram üyesi kişiler tarafından yapılan yorumların sayısı ve 

kategorileri ise şu şekildedir: 

Tablo 3.1: Gaziantep-Galatasaray Maçı Gönderileri (28 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

86 76 88 80 

Gönderinin toplam beğeni sayısı 18.003’dür. Toplam yorum sayısı ise 330’dur (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

 

Tablo 3. 2: Galatasaray-Trabzonspor Maçı Gönderileri: (21 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

41 50 76 30 

Gönderilerin toplam beğeni sayısı 27.024’tür. Toplam yorum sayısı ise 197’dir (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 
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Tablo 3. 3: Galatasaray–Mersin İdman Yurdu Maçı Gönderileri (13 Şubat 2016) (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

97 85 73 71 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 25.439’dur. Toplam yorum sayısı ise 326’dır. 

Tablo 3.4: Galatasaray-Konyaspor Maçı Gönderileri (6 Şubat 2015) (4 Gönderinin toplam verilerini 

içermektedir.) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

77 66 82 70 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 28.525’dir. Toplam yorum sayısı ise 295’tir. 

Gaziantepspor maçı öncesi paylaşılan, İlk 11’de yer alacak isimlerin olduğu gönderinin altına Galatasaray 

yönetimi adına olumsuz içerikli paylaşımların yapıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle Galatasaray Teknik 

Direktörü Mustafa Denizli için yapılan “İstifa” yorumları dikkat çekmektedir.  

 

  Şekil 2: Ultraslan Instagram Sayfası Yorumları 

28 Şubat 2016 Gaziantep maçında Galatasaray’ın ilk 11’inde oynayacak futbolcuların isimlerinin yazılı 

olduğu metinli paylaşımın altına diğer kullanıcılar tarafından yazılan yorumlardan örnekleri içermektedir. 

Trabzon derbisi öncesinde yapılan gönderilerde; “Allahım utandırmasın inşallah”,  “Hep destek tam destek” 

şeklinde Olumlu kategoriye dahil edilebilecek yorumlar yazıldığı görülmüştür. Maç sonucunun (2–1) 

Galatasaray’ın galibiyeti ile paylaşıldığı gönderiler sonrasında ise; Nefret içerikli söylemler olarak 

“GALATASARAY ….. !” yazılı söylemlere benzer yorumların paylaşıldığı görülmüştür. Bu maç 

sonucunda, daha çok karşı takım yerine Galatasaray’ın futbolcularına, yönetime ve hakeme yapılan; “Ne 

zaman bu Denizliden kurtulacağız adam 3 kupalı takımı ne hale getirdi”, “Ulan bu Denizliyi getirenin de onu 

bu kulüpte tutanın da bu yönetimin de ben ne deyim, hemen hepsi istifa” gibi olumsuz yorumlar dikkat 

çekmektedir. 
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Şekil 3: Ultraslan Instagram Sayfası Yorumları 

21 Şubat 2016 Galatasaray-Trabzonspor maçında yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir. 

Galatasaray-Mersin İdman Yurdu maçı öncesinde paylaşılan “BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY!”, 

gönderisinde gelen yorumlardan çoğunun olumlu olması, grup tarafından yazılan bu metinlerin hakaret ve 

küfür içermiyor olmasıyla ilgilidir. Bu gönderinin beğeni sayısı da yüksektir. Bu bağlamda, bireylerin kendi 

profillerinde paylaştıkları içeriklerin küfürlü olmamasına dikkat ettikleri sonucu çıkarılabilir. Bu bağlamda, 

bu gönderide nefret içeren yorum sayısı oldukça düşüktür. Koreografiyi beğendiğini ve emeği geçenlere 

teşekkür ettiğini yazan olumlu kullanıcı sayısının da bir hayli yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda, grup 

tarafından sayfada paylaşılan içerikler ne kadar olumlu, nötr ya da hakaret içermeyen bir şekilde 

paylaşılıyorsa o kadar olumlu geri dönüş aldığını söylemek mümkündür. Nefret içeren söylemler ise elbette 

bu gönderide de yer almaktadır ancak diğer gönderilere oranla çok daha düşük seviyededir.  

Konyaspor maçı için yapılan gönderilerde yönetim ve futbolcular üzerine yorumlar yapılmış. Genel olarak 

nötr sayılabilecek ya da olumsuz olarak nitelendirilecek yorumlar yapılmıştır. 

Grup sayfasındaki tüm gönderiler incelendiğinde, grubun ilk gönderide bulunduğu tarih referans alınarak (30 

Mart 2013)  günümüze kadar ki gelen süreçte, diğer takımlar için yapılan hakaret, küçümseyici, saldırı içeren 

vb. ifadelerin her geçen gün daha da azaldığı gözlemlenmiştir. Sayfanın çok sık güncellendiği; özel günler, 

bayramlar, doğum günü ve taziye mesajları, sosyal sorumluluk projeleri, terör saldırılarına karşı lanet içerikli 

mesajlar, haber ve duyuru tarzı içeriklerin paylaşıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, sayfanın etkileşimi çok 

fazladır.  

Ardalan Bilgisi 

Gönderilerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray’ın “ezeli rakipleri” olarak yansıtılmaktadır. Bu 

durum da, geçmişten beridir bu üç büyük futbol takımı taraftarları arasında süregelen bir rekabet kavramının 

varlığını bildirmektedir. Bu bağlamda, taraftarlar destekledikleri takımı yüceltirken rakip takımı ise 

aşağılama yoluyla ötekileştirmektedirler. 

Bağlam Bilgisi 

Gönderilerde paylaşılan videolarla ve kullanılan dil ile Fenerbahçe takımı aşağılanmıştır. Rekabet ve nefret 

söylemi bağlamında, rakip takımların birbirlerini aşağılamak için en çok kullanıldıkları yöntem cinsiyet 
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temelli nefret söylemi kapsamında kadın ve eşcinsel etiketidir. Bu bağlamda kendilerini “biz” olarak 

konumlandırılan taraftarlar, heteroseksüel ve erkeklerdir. 

Paylaşılan “Ağlama!” adlı gönderide, “ezeli rakip” takımını aşağılama aracı olarak, eşcinsellik etiketi 

kullanılarak homofobi üretilmektedir. Ek olarak, “ağlamak” toplumda kadınlara özgü bir eylem olarak 

nitelendirilmektedir. Diğer gönderilerde ise Aziz Yıldırım “baş şikeci” olarak nitelendirilmiştir. Türk Dil 

Kurumu’na göre şike, “Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar 

karşılığı varılan anlaşma, bir çıkar karşılığı aldatma” olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr). Bu bağlamda, 

gönderilerde Aziz Yıldırım takımını aldatan kişi olarak konumlanmıştır. Sonuç olarak, incelenen 

gönderilerin bağlamını nefret oluşturmaktadır. Nefret bağlamında, rakip takım ve taraftarlarına toplumsal 

normlar tarafından normal kabul edilmeyen eşcinsel olma, kadın gibi olma (azınlık) kavramları yüklenerek, 

nefret söyleminin yeniden üretimiyle meşruiyet kazanmasına yol açtığı görülmüştür. 

B. Mikro Yapı 

Sentaktik Çözümleme 

Gönderilen metinler incelediğinde çatı bakımından aktif ve etkin bir yapıya sahip oldukları görülmüştür. 

Gönderilerin içerisinde uzun ve karmaşık cümleler yoktur. Gönderilerde, kısa basit ve tekrarlı kelimeler 

bulunmaktadır. Gönderiler yabancı sözcük içermemekte ve anlaşılması kolay cümlelerden oluşmaktadır. 

Bölgesel Uyum 

Gönderiler arasında nedensel ilişkinin kurulduğu söylenebilmektedir. 

Kelime Seçimleri 

Gönderilerde cümleler kısa ve slogan tarzı kelimelerden oluşmaktadır. Seçilen kelimeler ile yöneticilere, 

oyunculara ve taraftarlara yönelik öfke ve nefret anlatılmaktadır. 

Retorik 

Retorik unsurlar ele alındığında gönderilerde herhangi bir referans ya da istatistikî bilgi görülmemektedir. 

Ancak inanırlığı artırmak için metinlerin video ve görüntüler ile birlikte paylaşıldığı görülmüştür. Ek olarak, 

diğer gönderilerde de Galatasaray Spor kulübünü simgeleyen logolu görseller kullanıldığı görülmüştür. 

Grup 2: Fenerbahçe Taraftar Grubu Genç Fenerbahçeliler 

 

 

Şekil 6: Genç Fenerbahçeliler Grubu Instagram Sayfası Screenshot 

Tablo 4: Genç Fenerbahçeliler Grubu Instagram Sayfası Künyesi 
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1.Taraftar Grubunun Adı: Genç Fenerbahçeliler 

2. İnternet Adresi https://www.instagram.com/gencfenerbahceliler/ 

3.Instagram’da İlk Gönderi  29 Aralık 2012 

4.Topluluk / Grup Hakkında Genç Fenerbahçeliler 

#GençFenerbahçelilertaraftar grubu resmi instagram 

hesabı - twitter.com/gencfborg - 

facebook.com/gencfb www.gencfb.org 

 

A. Makro Yapı 

1.Tematik Yapı 

Genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin tribün grubudur. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Okul 

Açık tribününün üst bloklarında daha çok D, E, F, G bloklarında konuşlanırlar. Resmi adı Genç 

Fenerbahçeliler Derneği'dir (tr.wikipedia.org). 

GFB 10 alt gruba ayrılır. Bunlar 1907 Gençlik (2000 yılında kurulup 2001 yılında GFB'ye katılmıştır), GFB 

Europe, Lise GFB (Lise öğrencileri tarafından 2002 yılında kurulmuştur), Cruel Boys, Uni GFB (Üniversite 

öğrencileri tarafından 2001 yılında kurulmuştur), GFB’s Angels (Bayan Fenerbahçeliler grubu), Devils of 

GFB (2004 yılında kurulmuştur), Until The Grave (mezara kadar) (2009 yılında kurulmuştur) ve Boğaz 

Hooligans (2010 yılında kurulmuştur), 1907 Ultras (2014 yılında kurulmuştur) (web.archive.org). 

Grubun açıklamasındaki, Unutanın adı kahpe olsun Sefa Reis!  #GençFenerbahçeliler taraftar grubu resmi 

instagram hesabı, twitter.com/gencfborg, facebook.com/gencfb,  www.gencfb.org bilgileri yer almaktadır.  

Sefa Kalya, Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler grubunun lideridir. Sarı lacivertli 

taraftarlar arasında "Sefa Reis" olarak anılmaktadır. Sefa Kalya'nın,  13 Nisan 2016 tarihinde kalp krizi 

nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, grup açıklamasında ‘Unutanın adı kahpe olsun Sefa Reis!’ 

yazmaktadır (haberturk.com).  

Grup profil görselinde de yakın zamanda hayatını kaybeden, Genç Fenerbahçeliler grubunun tribün lideri 

Sefa Kalyanın, siyah beyaz fotoğrafı bulunmaktadır. 

2. Şematik Yapı 

Gönderilerin Anlatım Dili 

Taraftar Grubu Tarafından Paylaşılan İçerikler Açısından 

Gönderilerdeki metinler arasında basit kurallı cümlelerin kullanıldığı gözlenmiştir. Gönderiler slogan 

tarzında ve “asi ruh” a uygun olarak meydan okuyan bir anlatıma sahiptir. Gönderilerde kişilere ve rakip 

takımlara yönelik kaba, öfkeli, sert, kışkırtıcı ve küçümseyici sözcükler kullanıldığı ve hedef gösterildikleri 

saptanmıştır. 

Gönderiler, maç tarihlerini, maç sonuçlarını ve maçın oynanacağı stadı haber vermek için bir görsel üzerinde 

(Futbolcuların, grup logosunun yer aldığı görseller) yazılı olarak belirtilmektedir. 

29 Şubat 2016 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Süper Liginin 23. Haftası için Şükrü Saraçoğlu 

Stadı’nda oynanan derbide kazanan 2-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştur. Maç öncesi paylaşılan gönderilerde; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_(futbol_tak%C4%B1m%C4%B1)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
http://www.gencfb.org/
https://www.instagram.com/explore/tags/gen%C3%A7fenerbah%C3%A7eliler/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
https://www.instagram.com/explore/tags/gen%C3%A7fenerbah%C3%A7eliler/
http://www.haberler.com/fenerbahce/
http://www.haberler.com/sefa-kalya/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu_Stadyumu
http://www.gencfb.org/
http://www.haberler.com/sefa-kalya/
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“İnleyen nağmeler ruhumu sardı’’, “Karanlık Dünyanızı Aydınlatacağız Bugün!, Koy Yüreğini, Göster 

Öfkeni!’’ metinleri yer almıştır.  

“İnleyen nağmeler ruhumu sardı” Beşiktaş taraftarlarına söylenen kalıplaşmış bir tezahürattır. Bu slogan 

bestelenmiş bir şekilde, Beşiktaş maçlarında rakip takım tarafından söylenmektedir. Tezahüratın bütüne 

bakıldığında küçümseyici, kışkırtıcı ve cinsiyet temelli nefret söylemi kapsamında eşcinsel etiketli ifadeleri 

barındırmaktadır: Bu metinde yer alan söylemler, Nefret içerikli söylem kategorisinde değerlendirilmiştir 

(fanatikmarslar.com). 

“İnleyen nağmeler ruhumu sardı, 

Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı, 

Uçan kuşlar martılar, siyah beyaz oğlanlar, 

Fenerbahçe'ye dom…….lar”  

“Karanlık Dünyanızı Aydınlatacağız Bugün!” ifadesi ile büyük harflerle yazılmıştır. Büyük harflerle yazılan 

gönderiler yüksek sesle, bağırırcasına bir anlam ifade etmesi için bu şekilde yazılmaktadır. Söylemde yer 

alan ifadelerde Karanlık dünyayı aydınlatma, Beşiktaş’ın renklerine olan bir gönderme yapılmaktadır. 

“Aydınlatacağız” kelimesiyle ise Fenerbahçe takımı ve taraftarına birlik vurgusu yapılmıştır. “Koy Yüreğini, 

Göster Öfkeni!” takımına yönelik olarak söylenmiş, söylem içselleştirilerek ifade edilmiş adeta bir intikam 

alma durumuna getirilmiştir. Bu söylemde anlamca ve yapıca olumsuzluk içeren ancak nefret söylemi 

kategorisine girmeyen ifadeler olduğu için Olumsuz gruba dahil edilmiştir. 

Fenerbahçe - Bursaspor maçının olduğu gün grubun sayfasından maç ile ilgili; maçın yapılacağı tarih, İlk 

11’de yer alacak futbolcuların isimleri, maçın ilk yarı sonucu ve sonucu olmak üzere farklı saatlerde 

yayınlanan 4 görsel paylaşılmıştır. Paylaşılan maç bilgileri ve maç sonucu ile ilgili metinlerin kısa, net oluşu 

ve olumlu/olumsuz herhangi bir anlam ifade etmeyişinden dolayı Nötr kategorisinde değerlendirilmiştir. Son 

paylaşılan görselde “O forma için ölürüz biz, siz savaşın YETER” yazdığı görülmüştür. Metin “biz” 

kavramını ve grup aidiyetini öne çıkarmış ve Fenerbahçe’nin kazanacağı zaferin taraftarın sevdası sayesinde 

olacağı vurgusu yapılmıştır. Metin Nötr olarak değerlendirilebilir, nefret söylemi içermemektedir. 

12 Şubat tarihinde oynanan Kasımpaşa maçı öncesinde paylaşılan gönderilerde ise maç tarihi ve saatinin yer 

aldığı metin paylaşılmıştır. Gönderi Nötr olarak sınıflandırılmıştır. Maç sonucunun ardından paylaşılan 

gönderilerde ise “Tebrikler Çocuklar” ve “Sen Şampiyon Olacaksın” metinleri ile futbolcuların olduğu 

görseller paylaşılmıştır. Bu metinlerde de herhangi bir nefret içerikli söylem yer almamaktadır.  

Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise yine maç bilgilerinin yer aldığı bir afiş paylaşılmış maç 

bitiminde ise “Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden…” ve “Senin sevgin bu dünyada!” söylemleri 

paylaşılmıştır. Senin Sevgin Bu Dünyada… Fenerbahçe’nin kalıplaşmış tezahüratlarındandır (gencfb.org). 

“Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden…” Fenerbahçe için bestelenmiş tezahüratlardan bir tanesidir.  Sözlerin 

tümüne bakıldığında, Fenerbahçe’ye beslenen büyük sevginin yansıması görülmektedir. 

“Hep peşinden iz sürdük yol bilmeden 

Bir armaya canlar verdik yolunda. 

Adın başlatır bir isyanı 

Nuh görmedi böyle tufanı 

Bir çocuğun gözü yaşlı 

Sen olmayınca Kanarya 

Karanlık aydınlık olur mu 

Sevdana zincir vurulur mu 

Uğrunda ölmek hiç sorun mu 

Ah bir anlasan Kanarya” (facebook.com/okulacik) 
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Kullanıcı Yorumları Açısından 

Maç günlerinde paylaşılan bu gönderilere Instagram üyesi kişiler tarafından yapılan yorumların sayısı ve 

kategorileri ise şu şekildedir: 

Tablo 4.1: Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Gönderileri (29 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

30 17 105 30 

Gönderinin toplam beğeni sayısı: 24.856’dır. Toplam yorum sayısı ise 190’dır. (6 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.2: Fenerbahçe-Bursaspor Maçı Gönderileri (20 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

10 28 45 48 

Gönderinin toplam beğeni sayısı 15.413’tür. Toplam yorum sayısı ise: 131’dir (4 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.3: Fenerbahçe–Kasımpaşa Maçı Gönderileri: (12 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

4 3 43 5 

         Gönderinin toplam beğeni sayısı 11.111’dir Toplam yorum sayısı ise: 55’dir. 

(3 Gönderinin toplam verilerini içermektedir.) 

Tablo 4.4: Fenerbahçe – Antalyaspor Maçı Gönderileri (5 Şubat 2016) 

Olumlu Olumsuz Nötr Nefret İçeren 

14 3 23 9 

Gönderinin toplam beğeni sayısı:10.827’dir. Toplam yorum sayısı ise: 49’dur. (3 Gönderinin toplam 

verilerini içermektedir.) 

Instagram’da bir gönderiye gelen yorum, beğeni, paylaşım gibi sayılar sayfanın beğenilme ve konuşulma 

sayısıyla doğru orantılıdır. Örneğin; Genç Fenerbahçeliler sayfasını takip eden kişi sayısı Ultraslan’dan çok 

daha az olduğundan dolayı, yapılan gönderilerin yorum ve beğeni sayısı da daha düşüktür. 

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi ve sonrasında paylaşılan gönderilere gelen yorumlar genelde maç için bilet 

satışları ile ilgilidir. Maç ilgili birçok görsel ve bilgi paylaşılmasına rağmen yapılan yorumların az olması 

dikkat çekicidir. Nefret Söylemi içeren yorumların ise “Ananı s……..”, “Ne koyduk ulan” gibi Cinsiyet/ 

Cinsel Kimlik Temelli söylemler olduğu görülmüştür. Genel olarak Nefret söylemi içeren yorumlar çok 

azdır. 

Bursaspor maçı öncesinde grup sayfasında paylaşılan gönderide; “TFF ve Demirören'in Dikkatine... Sahada 

futbol takımımız, tribünde bizlerin kenetlenmesiyle hedefe koşar adım gittiğimiz şu günlerde hem Bursa hem 

Beşiktaş maçlarında verilen bu cezaları anlamakta zorluk çekiyoruz! Gerek TFF gerek UEFA'nın 
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tribünlerimiz üzerindeki anlamsız hassasiyeti yüzünden her maç takımımızı desteklerken ayrı bir özen ve 

dikkat gösteriyoruz. Bu hassasiyete rağmen ceza vermek için bahaneler üreten, içerde dışarıda tribünlerimizi 

kapatmayı kendine görev edinmiş federasyon yetkilileri bilmeli ki; şampiyonluk yolunda bu tarz basit ve iyi 

niyetten uzak cezalar bizleri yıldıramaz! Fenerbahçe camiası taraftarıyla futbolcusuyla bu şampiyonluğu 

söke söke alacak o kupayı müzesine koyacaktır! KORKMADAN YÜRÜYORUZ ŞAMPİYON 

OLACAĞIZ...” şeklinde duyuru nitelinde bir paylaşım yapılmıştır. Bu gönderiye yapılan yorumlar ise şu 

şekildedir: Olumlu söylem olarak, “Futbola neşe katan tribündür. İtiraflara boyun eğmeyiz Fenerbahçe 

tribünü hayattır” şeklinde yorum yapılırken Nefret kategorisinde değerlendirilen yorumlar ise şu şekildedir:  

“Ne yaparlarsa yapsınlar Beşiktaşın köpeğine rağmen şampiyon olacağız”, “Bunların kanını s……, maçın 

hakemi Mete Kalkavan tescilli Beşiktaşlı ne diye Fenerbahçe maçına verildi anlaması hiçte zor değil, rüzgâr 

Beşiktaşın arkasında ama GFB'ninde dediği gibi KORKMADAN YÜRÜYORUZ, ŞAMPİYON 

OLACAĞIZ” 

20 Şubat 2016 tarihinde yapılan Bursaspor-Fenerbahçe maçı paylaşımlarına Olumsuz olarak “Ruhsuz takım 

bu takımdan bir b.k olmaz” gibi yazılan yorumlar genellikle Fenerbahçe’li oyuncuların performansının kötü 

olması hakkındadır. Takıma yapılan olumsuz yorumlar haricinde Instagram kullanıcılarının birbirlerine 

hakaret içeren söylemlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Nefret söylemli yorumlar oldukça fazladır. En çok 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcu Fernandao’ya yazılan nefret dolu 

mesajlar dikkat çekmektedir. Bu yorumlardan bazıları şu şekildedir: “Ayı Fernandao’yu s…….”, “Senin gibi 

hocanın ben ….., o. ç.”, “A. kodumun gayı Fernandao ne yapıyor ki oynatıyor”…  

   

Şekil 6.1: Genç Fenerbahçeliler Instagram Sayfası Yorumları (20 Şubat 2016 Bursa-Fenerbahçe maçı İlk 

yarı sonucunun paylaşıldığı gönderiye yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir) 
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Şekil 6.2: Genç Fenerbahçeliler Instagram Sayfası Yorumları 

(20 Şubat 2016 Bursa-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde yer alacak isimlerin paylaşıldığı 

gönderiye yapılan yorumlardan örnekleri içermektedir) 

Kasımpaşa maçı sonrası paylaşılan gönderiye gelen yorumlar ise genelde Fenerbahçeli oyuncularla ilgili 

Nötr ve çoğunlukla Olumlu yorumlardır. 

Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili gönderilere bakıldığında; “VURDUĞUN GOL OLSUN 

FENERBAHÇEM” Olumlu yorumların yazıldığı, Olumsuz ve Nefret İçeren yorumların ise; “O. ç. Pereira”, 

“Yeniliyoruz amk ne fark var”, “Yazık günah bu taraftara…” şeklinde yapıldığı gözlemlenmiştir.  

Ardalan Bilgisi 

Gönderiler Genç Fenerbahçeliler taraftarları tarafından oluşturulmuştur. Genç 

Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin tribün grubudur. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Okul Açık 

tribününün üst bloklarında daha çok D, E, F, G bloklarında konuşlanırlar. Resmi adı Genç Fenerbahçeliler 

Derneği'dir. “Efsane Maraton” olarak Maraton tribünün ilk olarak tercih eden grup daha sonra çıkan sorunlar 

nedeniyle Migros tribününe konuşlanmıştır. Fakat Şükrü Saraçoğlu'nun yeniden inşa edilmesi gündeme 

gelince grup stada yayılmıştır. 2009'dan 2012'ye kadar merkezi Maraton Üst A blok olarak konuşlanan GFB, 

2012-2013 sezonunda tamamen Türk Telekom (Okul Açık) tribününe geçmiştir. Resmi olarak 1998 yılında 

kurulmasına rağmen Genç Fenerbahçeliler’in grup olarak tribünlerdeki örgütlenmesi, 2000'lı yılların ilk 

dönemlerine olmuştur. Grubun lideri "Sefa Reis" olarak bilinen Sefa Kalya'dır. Sefa Reis, Okul Açık E 

Bloktadır. GFB'nin 78 şehirde, 45 üniversitede ve 18 değişik ülkede üyeleri vardır. GFB 2012-2013 

sezonunda Okul Açıktan 2.000 adet kombine almıştır. 2015-2016 sezonunda ise Okul Açık efsanesini tek 

başına sürdürmeye devam eden gruptur. GFB'nin armasındaki 3 kılıç Adaleti, Asaleti ve Cesareti temsil 

etmektedir (wikipedia.org). 

Türkiye Futbol liginde her sezon kendi takımını yüceltmekte, karşı takımın taraftarlarını ise aşağılayarak 

ötekileştirmektedirler. Türkiye Futbol liginde rekabet her sezon özellikle dört büyükler arasında ve 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında görülmektedir. Hatta öyle ki Fenerbahçe ile Galatasaray “ezeli rakipler” 

olarak yansıtılmaktadır. Bu durum da, geçmişten beridir bu iki büyük futbol takımı taraftarları arasında 

süregelen bir rekabet kavramının varlığını bildirmektedir.  

Bağlam Bilgisi 

Rekabet bağlamında, rakip takımların birbirlerini aşağılayarak ötekileştirmek için en çok kullandıkları 

yöntem Cinsiyet Temelli Nefret Söylemi kapsamında kadın gibi olmak ya da eşcinsel olmak etiketidir. Bu 

bağlamda, tuttuğu takımı “biz” olarak konumlandıran taraftarlar rakip takımları “ötekiler” olarak 

konumlandırmaktadır. Bu konumlandırma sadece karşı takım için geçerli değil aynı zamanda maç sırasında 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu_Stadyumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7_Fenerbah%C3%A7eliler_Derne%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenerbah%C3%A7e_(futbol_tak%C4%B1m%C4%B1)
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en önemli karar vericiler olan hakemler için de geçerli olmaktadır. Örneğin, Fenerbahçe taraftar grubunun 

iletilerinde “iyi futbol iyi hakemlerle oynanır” gibi hakemler ile ilgili yazdığı da görülmektedir. Bu bağlamda, 

rekabet ortamında, taraftarların kendi takımları haricindeki her şeyi ötekileştirdiğini söylemek mümkündür. 

B. Mikro Yapı 

Sentaktik Çözümleme 

Gönderilerde aktif yapı kullanıldığı görülmüştür. Cümle yapıları genellikle basit ve kurallıdır. Gönderiler 

kısa cümlelerle oluşturulmuştur. Her açıklama metninin sonuna hastag kullanılarak; Genç Fenerbahçe ve 

Fenerbahçe yazdığı görülmüştür. 

Bölgesel Uyum 

Cümleler arasında nedensel ilişkinin kurulduğu görülmektedir. Fenerbahçe taraftarının derbi maçı için 

Fenerbahçe takımını maçın oynanacağı stad olan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na göndermesi gibi. Bu 

bağlamda, cümlelerin ortaya koyduğu yargıların, önceki ya da sonraki cümlelerde gerekçelerinin sunulduğu 

görülmektedir. Örneğin; Beşiktaş derbisinde paylaşılan gönderide yenilme nedeni olarak hakem 

gösterilmiştir. Bu bağlamda cümlelerde konu bütünlüğü kurulmuştur. Cümlelerde genellemeler de 

mevcuttur. Kötü özellikler tüm diğer rakiplere atfedilirken, iyi olan özellikler Fenerbahçe’ye ve Fenerbahçe 

taraftarlarına referans edilmektedir. 

Kelime Seçimleri 

İncelenen metinlerdeki kelime seçimlerine bakıldığında hem gerçek hem de yan anlam içerdikleri ve 

metaforlar kullanıldığı görülmektedir. “kapak” kelimesi ve “saldır” kelimesi gerçek anlamları dışında 

kullanılmıştır. Kapak terimi metin içinde “kapak olmak” anlamında kullanılmıştır. Saldırmak fiili ise “rakip 

takımı yenmek” anlamında kullanılmıştır. 

Retorik 

Sayfada, gönderilerdeki cümlelerde yer alan sözcükleri inandırıcı kılacak, metne uygun görsellerle birlikte 

paylaşım yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir istatistikî metin ya da referans gösterilen bir cümle yer 

almamaktadır. Gönderilerde yazılan metinlerle “biz” ve “diğerleri” kurgulanmakta ve tanımlanmakta, bu 

bağlamda nefret söylemi yeniden ve yeniden üretilmektedir. 

SONUÇ 

Nefret, kavram olarak bakıldığında herhangi bir nesneye, duruma ya da olguya karşı, herkesin 

hissedebileceği bir duygu anlamına gelmektedir. Ancak nefret duygusu, bir ideolojiyle birlikte olduğunda 

bireyler kendilerini “biz”, kendisi dışındakileri ise “ötekiler” olarak konumlandırarak bir kimliğin parçası 

haline getirmekte ve bu bağlamda nefret duygusu dışlama pratiğine dönüştüğü için birey kendisini nefret 

edilen bu gruptan bağımsız olarak tanımlayamamaktadır.  

Nefret söylemi, temelinde önyargı, yabancı düşmanlığı, taraf tutma, ayrımcılık, ırkçılık ve/veya cinsiyetçilik 

içeren nefret dilinden oluşmaktadır. Evrensel ve ortak bir tanım olmamakla birlikte, tüm tanımlamalardan 

yola çıkarak, nefret söylemini argo, sert, ayrımcı, öfkeli, küfürlü dilsel kullanımları içeren, azınlıklara 

ve/veya yabancılara yönelik düşmanlık ya da hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret şekillerini yayan, kışkırtmaya 

teşvik eden ya da meşrulaştıran ifade biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda, nefret suçuna yol 

açabilecek ayrımcılık, ırkçılık gibi söylemler ulusal ve uluslar arası alanlarda çeşitli sözleşme ve yasalarla 

yasaklanmaktadır. 

Türkiye’de nefret söyleminin en çok Türklük ve Müslümanlık gibi Milliyetçi Nefret Söylemi tanımlamaları 

ile toplumsal normlar tarafından kabul görmeyenleri dışlayan Cinsiyet Temelli Nefret Söylemi tanımlamaları 

ile kurulduğu ve konumlandırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, “biz” kimliği üzerinden üretilen söylemler 

aracılığıyla dışlayıcı bir “öteki” konumlandırılması da yapılmaktadır. Bu konumlandırmanın en çok yapıldığı 
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alanlardan birisi de, Türkiye’de en yaygın spor branşı olan futboldur. Futbol, modern dünyaya geçişle birlikte 

sokakta oynanan basit bir oyundan ziyade üzerinden para kazanılarak kar edilen endüstriyel bir oyun haline 

gelmiştir. 

Dijital medyanın, televizyon, radyo gibi geleneksel medya organlarından en önemli farkı ise geleneksel 

medyadaki yayıncı kuruluşlar yerine bireylerin kendilerinin birer yayıncı yani geleneksel medyadaki 

karşılığıyla medya organları olmasıdır. Bu bağlamda, içerikler web tabanlı servislerden oluşan ağlarda 

kullanıcılar tarafından üretilmekte ve üretilen bu içerikler diğer kullanıcılar ve gruplar ile paylaşıldığı için 

etkileşim artmaktadır. 

Günümüzde, dijital medyada yer alan ağlar ile taraftar grupları aracılığıyla futbol, tribün içinden saha dışına 

yayılmaktadır. Bu yayılım sırasında, taraftarlar arasındaki gerginliği artırıcı nefret söylemi de taşınmakta ve 

dijital medyanın hızlı yayılım ve etkileşimsellik gibi özellikleri ile yeniden üretilmektedir. Bu bağlamda, bu 

çalışmada dijital medya araçlarından biri olan Instagram platformu üzerine yoğunlaşılarak, Türkiye’de 

yaygın olarak kullanılan, futbol taraftar grupları tarafından üretilen nefret söylemi pratikleri incelenmiş ve 

ortaya konmuştur.  

Sosyal medyayı kullanarak sanal dünyada da bir araya gelme fırsatına sahip olan taraftarlar, bu sayfalarda 

dilin gündelik yaşamdaki kullanımıyla “gerçek dünyaya” yakın olarak şekillendirdikleri kimlikleriyle yer 

alırlar ve bu şekilde bu sayfaları canlı tutarlar. Bahsi geçen gündelik dil, taraftarların toplumsal kültürel 

birikimleri sonucunda oluşmuş söylemler bütünüdür. Taraftarların toplumsal cinsiyet algısından, yaşından, 

toplumsal statüsünden, yaşam deneyimlerinden, sosyo-kültürel ve entelektüel sermayesinden kaynaklanan, 

dünyayı ve yaşamı anlamlandırma biçimleriyle dolu olan bu söylemler, hegemonik erkekliğin yeniden 

üretildiği kimliklerin yansıdığı alanlar olarak bu sayfalarda pekişir. 

Instagram, Facebook ve Twitter gibi dijital medyaya ait sosyal ağlar, bir yandan bireylerin grupsal 

örgütlenmelerine olanak sağlarken diğer yandan da bireylerin kendileri dışında kalanları ötekileştirerek 

nefret söylemi üretmesine ve yaymasına yol açmaktadır. Çalışmaya konu olan dönem ve genel olarak 

paylaşılan tüm gönderilerde, incelenen taraftar gruplarının hemen hemen hepsinin cinsiyet temelli nefret 

söylemi ürettiği gözlenmiştir. Özellikle hedef olarak, diğer taraftar gruplarına, takım yöneticilerine, 

futbolculara ve hakemlere yönelik nefret söylemi üretirken, kadını ötekileştiren ve bedeni üzerinden kadını 

aşağılayan cümleler kullandıkları saptanmıştır.  

Futbol için üretilen televizyon programları canlı maç yayını dışında, maç sonuçları, tartışmalı hakem veya 

teknik direktör kararları ile ilgili yorum ve değerlendirmelerin yapıldığı futbol analiz programlarından da 

oluşmaktadır. Bu programlar, günümüzde Facebook, Twitter ve son dönemlerde dahil olan Instagram  gibi 

sosyal ağlarla birlikte taraftarların da yorumlarını iletebildiği ve medyalar arası etkileşimin sağlandığı 

programlara dönüşmektedirler. Bu bağlamda, televizyon futbol programları, nefret söylemi içeren metinlerin 

de daha hızlı yayılmasına neden olabilmektedirler. Bu noktada, nefret söylemi ile mücadele konusunda en 

etkili yöntemlerden biri olan dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 

Araştırmada, dijital medya mecralarında görülen nefret söyleminin bu mecraların yapısından değil üyelerin 

yani kullanıcıların kendisinden kaynaklandığı görülmüştür. Diğer bir deyişle ifade edilirse, üretilen nefret 

söylemi pratikleri kullanıcının sorumluluğundadır. 

Araştırma sonucunda ortaya konulan öneriler bağlamında, dijital medya okuryazarlığı nefret söylemi ile 

mücadelede en önemli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle farklı futbol takımlarını tutan 

bireyler temelinde, evrensel spor kültürüne uygun olarak futbolun birleştirici yönü ve etkisi görülebilecek ve 

cinsel yönelimleri, dini, ırkı ve etnik kökenleri farklı bireylere karşı barış söyleminin geliştirilmesi ve 

hoşgörü sağlanması mümkün olabilecektir. 
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Öz 

Günümüzde haberlerin önemli bir bölümü gazete, radyo, televizyon ile gerçekleşmektedir. Gazetelerde 

kullanılan dil, zamanla kendi mesleki dilini oluşturmaktadır. Spor dili, siyaset dili, magazin dili, kültür sanat 

dili, ekonomi dili gibi değişik dil jargonları oluşmaktadır. Spor gazeteleri de okurların dikkatini ve ilgisini 

çekmek için kendine özgü bir dil kullanmaktadır. Özünde mücadele, kazanmak ve eğlence olan sporda 
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zamanla kendine has bir haber dili oluşturmuştur. Spor haberleri medyanın eğlendirme işlevini görmektedir. 

Bu yüzden spor haberlerinden okuyucuların beklentileri farklı ve ilgi çekici manşetler görmektir. Özellikle 

futbol karşılaşmalarına ilişkin haberlerde bunu görmekteyiz. Çalışmada futbol haberlerinde kullanılan 

manşet ve başlıklar temel alınarak dilbilimsel açıdan analiz edilmiştir. Türkiye’de yayınlanan üç spor 

gazetesinin futbolla ilgili sayfaları incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

spor gazetelerin manşet ve başlıklarda süslü, abartılı bir dil kullandığı, deyim, semboller, militarist söz 

kalıpları (benzetme, kinaye) ve metaforları sıkça kullandığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Haberleri, Haber Dili, Spor Basını, Manşet. 

LANGUAGE USAGE ON THE HORIZONTAL AND HEADLINES OF SPORT 

NEWSPAPERS 

 

Abstract 

Today, a significant part of the news comes from newspapers, radio, and television. The language used in 

the newspapers constitutes their own professional language over time. There are various language jargons 

such as sports language, political language, magazine language, culture and arts language, economics 

language. Sports newspapers also use their own language to attract readers attention and attention. In its 

essence, struggling, winning, and having fun, the sporder has created a unique news language in time. Sports 

news is the entertainment of the media. That is why readers of sports news are looking for different and 

interesting headlines. Especially in the news about football matches we see this. The study was analyzed 

from a linguistic point of view based on the headlines and headings used in soccer news. It examined three 

pages about soccer sports newspaper published in Turkey and has been evaluated. As a result of the research 

it has been found that sports newspapers frequently use idioms, idioms, symbols, militarist phrases 

(metaphor, quote) and metaphors in headlines and headlines. 

Keywords: Football News, News Language, Sports Press, Cuff. 

1. GİRİŞ 

Dil, sözlü ya da yazılı göstergelerden oluşan ve insanları diğer canlı türlerinden ayırt eden simgesel 

bir iletişim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Mutlu’ya göre dil; belli kurallarla yönetilen bir sistemdir 

ve esas olarak çok sayıda nedensiz saymaca göstergelerinden meydana gelir. Bu göstergelerin bir dil 

grubunun tüm üyeleri için ortak bir anlamı bulunmaktadır (2008: 76). Dil, toplum hayatının düşünce 

haritasını oluşturan önemli bir unsurdur. Bu önemli unsurun gelişimi ve değişiminde medyanın önemi 

yadsınamaz. İletişim ortamı anlamına gelen medya, hedef kitleye mesajlarını dil kodlamaları ile 

vermektedir. Toplum hayatında çok önemli işlevler gören yazılı, görüntülü veya sosyal medya, çok 

farklı niteliklere sahip insanlardan oluşan hedef kitlesine mesajlarını aktarırken doğru ve halkın 

dolaysız anlayacağı bir dil kullanmalıdır (Özsoy, 2014: 296). Bir dil teknik bakımdan konuşma dili ve 

yazı dili olarak ikiye ayrılır: Konuşma dili; günlük hayatımızda konuşurken kullandığımız dildir. Bu 

dilin özelliği, sadece konuşulan dil olarak kalmış ve bir kültür dili haline dönüşememiş olmasıdır. 

Diğer yandan yazı dilini besleyen en önemli kaynak da sözlü kültür ve konuşma dilidir. Yazı dili ise 

kültür dilidir. Yazılı eserlerde kullanılır. Yazı dili, o dili konuşan insanların, lehçe ya da ağızlarından 

birisinin temel alınması sonucu standart bir hale getirilmesiyle oluşur. Türkçenin yazı dili, İstanbul 

ağzına dayanır. Anlatım biçimi bakımından ise dil yediye ayrılır: 1- Bilim dili 2- Sanat dili 3- Teknik 

dili 4- Edebiyat - Şiir dili 5- Müzik dili 6- Mekanik dil 7- Kitlesel haberleşme dili (a) Basın dili b) 

Radyo-Televizyon dili) (Ekin, 2005: 94). 

Kitlesel haberleşme; iletinin kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema ve kitap gibi) 

aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, izleyici, okuyucuya) iletilmesidir. Kitle iletişim aracı 
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dendiğinde aklımıza ilk gelen, gazete, dergi, kitap gibi yazılı; radyo gibi işitsel; televizyon, sinema gibi 

işitsel-görsel; internet gibi işitsel-görsel ve yazılı iletişim araçlarıdır. Elbette bunlar dışında da resim, tiyatro 

gibi kitle iletişim araçları da vardır.  

Medya, gündelik hayatın içinde anlamlandırma pratiklerinin sürdürülmesini sağlayan kültürel ve ideolojik 

çerçeveler, sistemler ve kodlar aracılığıyla toplumsal bilincin oluşturulması ve şekillendirilmesinde temel 

belirleyici konumundadır. Bu anlamda medyanın yönlendiriciliği ve etkileyiciliği açısından bireylerin zihin 

yapılanmasındaki etki gücü tartışılmazdır (Köse, 2012: 222-223). Spor medyası, genel medyadan bağımsız 

olmayan, spor haberleri ve yorumlarının işlendiği bir alt bölüm olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla sosyo-

ekonomik olarak alt gruba hitap ettiği kabul edilen spor medyasının dili de popüler ve akademik 

araştırmaların konusu olmakta ve çoğu zaman eleştirilmektedir (Özsoy, 2014: 298). Kaya’ya göre, 

Türkiye’deki spor basınının haber dilini oluşturan öğeler; spor kavram ve söz dizimleri, ulusal semboller, 

deyimler, militarist kavramlar, patolojik kavramlar, doğa kavramları, ekonomi kavramları, mitolojik 

kavramlar, argo sözcük ve söz dizimleri biçiminde saptanmıştır. Spor basınının haber dilinin büyük ölçüde 

spor dünyası tarafından kullanılan spor kavram ve söz dizimlerinden etkilendiği görülürken, ulusal 

semboller, deyimler ve militarist kavramların da spor basını haber dilinde ağırlıklı bir yer tuttuğu 

saptanmıştır (2002: 144). 

Türkiye’deki yazılı spor basınında futbol anlatım dili ele alınırken, deyimlerin, sıfatların, metaforların, 

benzetmelerin, kişileştirmelerin, abartmaların, sesbilgisel sapmaların, öncelemelerin, çağrışımların spor 

sayfalarındaki futbol başlıklarında büyük oranda kullanılmakta olduğu belirlenmiştir (Ekin, 2005: 97). Bu 

söz sanatlarının kullanılması ise haber dilini, özellikle de kitleleri ilgilendiren futbol basınında kullanılan 

anlatım dilini, güçlendirmek ve okuyucunun ilgisini çekmek için vazgeçilmez olarak görülmektedir. 

Spor ve en çok ilgi gören dal olan futbolla ilgili haberleri, popüler kültürün bir ürünü olarak gören 

yaklaşımlar mevcuttur. Popüler, kelime anlamıyla “halkın”, “halka ait” anlamlarına geldiği gibi bugünkü 

egemen anlama göre “birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen” demektir. Günümüz tüketim toplumu 

içinde “yaygın olarak tüketilen” ya da  “bayağı, değersiz, güdülenmiş” olarak da tanımlanmaktadır. Popüler 

kültür belli düşünce biçimlerini, yaşam tarzlarını, dünya görüşlerini etkin hale getirmeye çalışır. Gündelik 

yaşamın biçimini oluşturan pratikler ve söylem geliştirir. Popüler kültür, her zaman ve herkes tarafından 

fark edilmez ya da doğal karşılanır (Yengin, 1996: 1-2). Popüler kültür içerisinde yer edinen üç temel 

alandan (medya, spor ve müzik) biri olan spor/futbol, özellikle 20. yüzyıldan itibaren toplumsal yapı 

üzerindeki belirleyiciliği ile toplumbilimcileri düşündüren bir sorunsal olagelmiştir. 

Futbol, popüler kültürün en önemli parçalarından biridir ve kendi dilini yaratmıştır. Bir söylem biçimi olarak 

futbolun tüm yaşanabilir alanlar içine sirayet etmiş olması sonucunda futbolla büyüyen ve futbolla 

sosyalleşen kitlelerin oluşması sağlanmıştır (Talimciler, 2012: 248-249). Kitle iletişim araçlarında kullanılan 

dil ve söylem çerçevesinde gerçekliğin yeniden kurgulanmış haliyle karşı karşıya kalırız. Kitle iletişim 

araçları kullandığı dil ve söylem aracılığıyla bize gerçekliğin kendilerince oluşturulmuş yeni bir 

tanımlamasını sunar (Talimciler: 2012: 258). Futbol haberleri söz konusu olduğunda kullanılan argo 

konuşma ve deyimleri içeren dilin, zaman zaman faşizan öğeleri de bünyesinde barındıran kirli bir dil haline 

geldiği görülmektedir. Erkeksi dilin ön planda tutulduğu ve bunun milliyetçi bir söylemle birleştirildiği 

noktada homofobik bir zihniyet algısının kitlelere aktarılmakta olduğu söylenebilir (Talimciler, 2012: 284). 

Spor gazeteleri, özellikle futbolla ilgili haberleri verirken taraftarlar arasındaki rekabeti düşmanlığa 

çevirmeye zemin hazırlayacak türde bir dil kullanmaktadır. Futbol müsabakaları savaş metaforları ile 

okuyucuya duyurulmakta, “intikam”, “kapışma” gibi taraftarlar arasında gerginlik yaratacak türde ifadeler 

haber başlıklarında sıkça geçmektedir (Özsoy, 2011: 110). 

2. HABER DİLİ 

Günümüzde haber iletiminin önemli bir bölümü gazete, radyo ve televizyon ile gerçekleştirilmektedir. 

Televizyon haberi kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, hem haberin yapısını hem de toplumsal 
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değişimleri etkiler hale gelmiştir. Televizyon haberi, bireyin isteklerine uygun tarzda hazırlanmakta, her 

türlü ciddî kamusal söylem eğlenceye ve gösteriye dönüştürülmektedir. Gerçek yerine imgelerin sunumu 

ağırlık kazanmaktadır. Gazetelerde ve medyada kullanılan dil üzerine farklı görüşler vardır. Bir kısım, 

medyada kullanılan dilin “düzgün” ve “sade” olması gerektiğini, diğer kısım ise, medyanın “hayatın 

renklerini” yansıtmasını ve bunun için hayatta/sokakta kullanımda olan argo vs. alt - dillere başvurmaktan 

geri kalmasının olanaksız olduğunu düşünmektedir. Ancak medyanın haber iletme özelliğini göz önünde 

bulunduracak olursak, haber dili, belli bir eğitim sonucu kazanılan, dil bilgisi kurallarına daha çok uyulması 

gereken, sözcük seçimi daha dikkatli yapılan, okurda soru işaretleri bırakmayacak ölçüde açık, net ve kesin 

bir dildir. Bu nedenle haber dili ve haber dilinde kullanılan öğeler önem taşımaktadır (Ekin, 2005: 96). 

2.1. Spor Basınında Haber Dili 

Kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını da, haber dili ve dilini oluşturan 

öğeler açısından önemlidir. Spor basını da okurlarına haber ve bilgi vermek için toplumsal, kültürel ve 

yaşayan bir öğe olan dili kullanmaktadır. Bununla birlikte spor basını okurların dikkat ve ilgisini çekmek, 

onları güvenilirliği konusunda ikna etmek için dile gereksinim duymaktadır. 

Spor basınının kullandığı dil de haber dilidir. Yapılan bir çalışmada spor basınında kullanılan dille ilgili 

olarak, Türk spor basını haber dilini oluşturan öğeler spor kavram ve söz dizimleri, ulusal semboller, 

deyimler, militarist kavramlar, patolojik kavramlar, doğa kavramları, ekonomi kavramları, mitolojik 

kavramlar, argo sözcük ve söz dizimleri biçiminde saptanmıştır (Kaya, 2002: 145). Sporun toplumsal yapı 

ve yaşam üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır. Spor, doğası ve özellikleri gereği kitle iletişim araçları ile 

güçlü bir ilişki içindedir. Basın, en eski kitle iletişim aracı olması ve kurumsallaşmış yapısı nedeni ile diğer 

kitle iletişim araçlarından ayrılmaktadır. Bu nedenle basın ve spor arasındaki birliktelik güçlü ve farklı anlam 

ve öneme sahiptir.  

Spor ve spor basınının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda spor basını nitelik ve nicelik olarak 

gelişme göstermiştir. Ancak bu gelişmeler çoğunlukla futbol haberleri ile sınırlı kalmıştır. Fotoğraf ve başlık 

gibi görsel öğelere haber metninden daha geniş bir alan ayrılmaktadır. Ayrıca bir görsel öğe olarak 

düşünebileceğimiz manşetler de spor basınında büyük önem taşımaktadır. 

3. ARAŞTIRMAYA KONU OLAN GÜNLÜK SPOR GAZETELERİ 

Fanatizmin yoğun görüldüğü kitle iletişim araçlarından biri de günlük spor gazeteleridir. Türkiye’de günlük 

olarak yayınlanan Fanatik, Fotomaç, AMK adında spor gazeteleri vardır. Spor gazeteleri, “Az yazı, çok 

fotoğraf” prensibiyle yayınlanmakta, futbol ağırlıklı içeriklerinde “3 büyük” olarak tabir edilen Galatasaray, 

Fenerbahçe, Beşiktaş kulüplerinin haberleri yoğun olarak yer almaktadır.  

Günlük spor gazetelerin tamamı renkli olarak basılmaktadır. Sayfa editörlerinin her gün doldurmak zorunda 

olduğu kulüp renklerine boyanmış sayfalar, spor gazetecilerini, konu darlığıyla taraftarın gönlünü okşayacak 

magazin tarzı haberlere itmektedir. Günlük spor gazeteleri, sayfalarını renkli ve albenili görsel unsurlarla 

tasarlamakta, bakıldığında renk cümbüşü şeklinde bir mizanpaj uygulamaktadır. Günlük spor gazeteleri, 

okuyucularına spor haberlerinin dışında her gün at yarışı ve iddaa tahminlerinin yer aldığı çok sayıda sayfa 

ve ekler sunmaktadır.  

Spor gazetelerinin içeriğinde sayfaların üstünde içerikle ilgili klişe ifadeler göze çarpmaktadır. Buna göre 

her gazetede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un 1 ya da 2 sayfası bulunmaktadır. Bunun 

dışında “1. Lig”, “2. Lig”, “Türkiye Ligleri”, başlığı altında diğer futbol haberleri yer almaktadır. “Hayatın 

içinden”, “Aktüel haber” başlıkları altında bir ya da yarım sayfa olarak futbol dışındaki diğer spor 

branşlarından haberlere de az da olsa yer verilmektedir. Spor gazeteleri, “poster” duyurusuyla büyük 

kulüplere yeni transfer olan futbolcuların tam sayfa fotoğraflarını yayınlamaktadır. Araştırmaya konu olan 

spor gazetelerinin nitelikleri şöyledir: 
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Fanatik: 1995 yılında yayın hayatına başlayan Fanatik Gazetesi, Doğan Medya Grubu’na bağlı olarak 

faaliyet göstermektedir. Fanatik gazetesinin logosunda “Bu vatan hepimizin” ve “Gerçek spor gazetesi” 

ibareleri bulunmaktadır. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12 sayfa, Cuma günleri iddaa 

tahminleri ve yorumları ile birlikte 32 sayfa yayınlanmaktadır. 

Fotomaç: 1991 yılında kurulan Fotomaç, 2009 itibarıyla Turkuvaz Medya’nın sahibi olduğu Sabah 

gazetesine bağlı olarak yayınlanan günlük spor gazetesidir. Fotomaç gazetesinin logosunun altında, 

“Türkiye’nin en çok satan spor gazetesi” sloganı bulunmaktadır. Fotomaç gazetesi, diğer gazetelerden farklı 

olarak, köşe yazarlarının yazılarını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağırlıkta olmak üzere “kulüp 

renklerini” yazarın köşesinin başlığında kullanarak vermektedir. Gazete Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 

Perşembe günleri 14 sayfa, Cuma günleri iddia tahminleri ve yorumları ile birlikte 32 sayfa 

yayınlanmaktadır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz): Günlük olarak yayınlanan bir spor gazetesidir. İlk sayısı 9 Haziran 2012 

tarihinde yayınlanmıştır. Diğer spor gazetelerine oranla basketbola ilişkin haberler daha çok yer vermektedir. 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 9 sayfa, Cuma günleri iddia tahminleri ve yorumları ile 

birlikte 27 sayfa yayınlanmaktadır. 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, spor gazeteleri manşetlerinde ve başlıklarda kullanılan ve basın dili olarak nitelendirilen farklı 

dil yapılanması ve bu dilin ne şekilde kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında spor 

sayfalarının dilini incelemek üzere 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele örneklem alınarak 

Fotomaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin manşet ve başlıkları incelenmiştir. 

Araştırmada yöntem olarak niceliksel içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi iletişimin 

yazılı, açık içeriğinin nesnel, sistematik ve nitel tanımlarını yapan bir araştırma tekniğidir. Öncelikle 

gazeteler belirlenmiş ve ele alınan dönemde gazeteler incelenerek kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca incelenen 

3 gazete ile ilgili veriler 5 farklı tabloda sunulmuştur. Her tablonun altına araştırmada ele alınan tarihler 

arasında incelenen gazete ile ilgili bulguların niceliksel analizi yapılmıştır. Araştırmada ilk olarak spor 

gazetelerinin basın dili başlık ve metafor kategorisi oluşturularak çözümleme yapılmıştır. İkinci olarak 

araştırmaya konu olan haberlerin başlıklarında geçen şiddet içerikli sözcüklerin dağılımı yapılarak 

incelenmiştir. Üçüncü olarak araştırmaya konu olan haberlerde kullanılan kelimelerin dağılımı yapılmıştır. 

Dördüncü olarak araştırmaya konu olan haberlerde geçen futbol kulüplerinin dağılımı yapılmıştır. Son olarak 

ise, gazetelerin araştırmaya konu olan haberlerinde geçen kelimelerin sözcük anlamları verilmiştir. Ayrıca 

araştırmada, daha geniş ve genel yorumlar elde edebilmek için gazetelerin basın dili karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

5.  SINIRLILIK VE EVREN 

Araştırmanın evrenini ülke genelinde yayın yapan, günlük, ulusal spor gazeteleri oluşturmuştur. Okuyucu 

kitlelerine seslenen Fotomaç, Fanatik, AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin sayfalarında yer alan 

manşetler ve başlıklar, 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele örneklem alınarak incelenmiştir.  

6.  BULGULAR VE YORUM 

Fotomaç, AMK (Açık Mert Korkusuz) ve Fanatik gazetelerinin manşet ve başlıklarının incelendiği 

araştırmada yazımsal sapmaların, deyimlerin,  sıfatların, metaforların, benzetmelerin, kişileştirmelerin, 

abartmaların, sesbilgisel sapmaların ve çağrışımların kullanıldığı saptanmıştır. 

Fotomaç, AMK (Açık Mert Korkusuz) ve Fanatik gazetelerinin 01 Nisan–28 Mayıs 2016 tarihleri arasındaki 

sayılarında spor sayfalarının başlıklarının incelendiği araştırmada başlıkların 3 ana unsuru yansıttığı 

saptanmıştır. Araştırmaya göre bu unsurlar; şiddet, askeri ve savaş metaforları olarak saptanmıştır.  
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Tablo 1: Fotomaç Gazetesi’nin 01 Nisan–20 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki Sayfalarında Yer Alan Basın 

Dili 

Tarih Başlık Metafor 

01.04.2016 Zirkovic Harekâtı  

Alisson Harekâtı  

Orman Pimi Çekti   

Atmaca Planı 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

15.04.2016 Bilic Bombası 

Arda Turan Gözden Düştü 

Bursa Kolları Sıvadı 

Savaş Terimi 

Deyim Aktarması 

Deyim Aktarması 

20.04.2016 Beşiktaş’tan Üç Bomba Birden 

Takıma Azizsilin 

Cissokho Harekâtı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Savaş Terimi 

06.05.2016 Derdiyok Harekâtı Savaş Terimi 

13.05.2016 Komutan Emrediyor 

Eren’e Kanca 

Göztepe’de Neşter Zamanı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Tıp Terimi 

14.05.2016 Emrah ve Aminu Operasyonu 

İlk Bomba Ayon 

Sosa ve Veli’ye Kanca 

Çare Terim 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Tıp Terimi 

18.05.2016 Fener Agger’i Kaptı 

De Rossi Seferi 

Kinayeli Aktarma 

Savaş Terimi 

20.05.2016 Beşiktaş Donanması 

Kraliçeyi Kaptı 

Savaş Terimi 

Kinayeli Aktarma 

Fotomaç Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi, tıp terimi), deyim 

aktarması ve kinayeli aktarma sıkça kullanılmıştır. Terimler, bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla 

ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelerdir. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı 

terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Harekât”, “Bomba”, “Pusu”, “Operasyon” 

kelimeleri ile tıp terimi olan “Çare”, “Neşter” gibi kelimelerdir. Gazete bu terimleri hemen her haber 

aktarmasında kullanmıştır. Kinayeli Aktarmalar, bir sözü gerçek anlamının dışında mecazlı kullanma 

sanatına denir. Fotomaç gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir 

anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Takıma Azizsilin”, “Eren’e Kanca” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. 

Deyimlerle Yapılan Aktarmalar, deyimler genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam 
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taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Ayrıca, “Gözden Düşmek”, “Kolları Sıvamak”, “Can Sıkmak” gibi 

deyimler kullanılmıştır. 

Fotomaç Gazetesinin 01 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde;  

* Zivkoviç Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda genç ve başarılı bir takım kurmak için 

Sırp kanat oyuncusu Andrija Zivkoviç için resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı 

duyurulmaktadır.  

*Alisson Harekâtı, bu haber başlığında Fenerbahçe’de transfer listesinde önceliğin kaleci olduğu ve bunun 

içinde brezilyalı kaleci Alisson için harekete geçildiği ve menajeri ile görüldüğünden bahsedilmektedir.  

*Orman Pimi Çekti, bu başlıkta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın basın toplantılarında Şampiyonluğa 

giden takımı için keskin ifadeler kullanmasından bahsedilmektedir.  

*Atmaca Planı, bu başlıkta atmaca olarak adlandırılan Çaykur Rizespor’un sezon bitimine kadar gelecek 

sezon için, Fenerbahçe’den ve Beşiktaş’tan bazı mevkilere oyuncu transferi yapılacağı haberi yer almaktadır. 

Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve teklifleri savaş terimi olan 

“harekâtı” ve “plan” ile özdeşleştirilerek haber başlığı oluşturulduğu görülmektedir. 

Fotomaç Gazetesinin 15 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Biliç Bombası, Fenerbahçe’nin Pereira yerine hoca aramaya başlaması ve Başkan Aziz Yıldırım’ın West 

Ham’da başarılı olan Slaven Bilic’i araması ve teklifte bulunması haber konusunu oluşturmaktadır.  

*Arda Turan Gözden Düştü, bu haber başlığında Barcelona’da forma giyen milli oyuncumuz Arda 

Turan’ın İspanyol basınının hedefinde olduğu ve Barcelona’nın Atletico Madrid’e yenilmesi ve Devler 

Ligi’ne veda etmesinin ardında Arda Turan’ın beğenilmeyen oyunundan bahsedilmektedir.  

*Bursa Kolları Sıvadı, bu başlıkta Bursaspor’da satış opsiyonlu kiralık olarak forma giyen isimlerin 

durumunun netleşmesi ve oyuncuların opsiyon miktarında indirimin olması halinde gelecek sezon yola 

devam edileceğinden bahsedilmektedir. Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer 

görüşmeleri ve teklifleri savaş terimi olan “Bomba” ve “Kolları Sıvamak” deyimi ile özdeşleştirilerek haber 

başlığı oluşturulduğu görülmektedir. 

Fotomaç Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Beşiktaş’tan Üç Bomba Birden, başlıklı haberde Beşiktaş’ın yeni sezonda sol bek, sağ bek ve stoper 

takviyesi yapacağı ve bunun içinde Gökhan Gönül, Serdar Aziz ve Aly Cissokko ile görüşmelerin başladığı 

duyurulmaktadır.  

*Takıma Azizsilin, bu haber başlığında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’n Torku Konya maçı öncesi 

teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelip moral verdiğinden bahsedilmektedir.  

*Cissokko Harekâtı, bu başlıkta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan 

Beşiktaş’ın transfer çalışmalarına başladığı ve Senegalli futbolcuya teklifte bulunmasından 

bahsedilmektedir.  Araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve teklifleri 

savaş terimi olan “Bomba” ve “Harekâtı” ile özdeşleştirilmiştir. Takıma moral veren Fenerbahçe Başkanı 

Aziz Yıldırım için ise “Takıma Azizsilin” başlığı atılarak tıp terimi ile haber başlığı oluşturulmuştur. 

Fotomaç Gazetesinin 06 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Derdiyok Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda Kasımpaşa’da forma giyen Eren 

Derdiyok için resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı duyurulmaktadır. 

Fotomaç Gazetesinin 13 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 
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*Komutan Emrediyor, başlıklı haberde Final Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin hocası Zeljko 

Obradovic öğrencilerini uyarması ve kupayı istediğini dile getirmesinden bahsetmektedir. Gazete haber 

başlığını atarken Hoca için savaş terimi olan Komutan terimi kullanmıştır.  

*Eren’e Kanca, bu başlıkta Çaykur Rizespor’un Bursaspor’da sözleşmesi bitecek olan Eren Albayrak için 

teklif götürdüğü ve eski takımına geri dönmesi için tüm şartların sağlandığından bahsedilmektedir. Gazete 

haber başlığını oluştururken “Kanca Atmak” deyimini kullanarak takımın futbolcuyla ilgilenmesini bu 

şekilde ifade etmiştir.                    

*Göztepe’de Neşter Zamanı, bu başlıkta PTT 1’inci Lig’de büyük hayal kırıklığı yaşayan Göztepe’de yeni 

sezon öncesi 9 futbolcu ile yolların ayrılacağından bahsedilmektedir. Gazete haberi oluştururken takımdan 

ayrılacak futbolcular için tıp terimi olan “neşter” sözcüğünü kullanmış, futbolcuların takımdan kesin olarak 

ayrılacağını bu şekilde ifade etmiştir. 

Fotomaç gazetesinin 14 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Emrah ve Aminu Operasyonu, bu başlıkta UEFA’nın mali kriterleri nedeniyle transferde adımlarını 

ölçülü atmak zorunda olan Trabzonspor’un maliyeti düşük yetenekli isimlerin peşinde olduğu ve bunun 

içinde Emrah Başsan ve Umar Aminu için çalışmalar yaptığından bahsedilmektedir.  

*İlk Bomba Ayon, başlıklı haberde Fenerbahçe erkek basketbol takımı kadrosundaki yıldızlara bir yenisini 

daha ekleyeceği ve Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gustavo Ayon ile büyük ölçüde anlaştığından 

bahsedilmektedir. Ayrıca araştırmaya konu olan haber başlıkları incelendiğinde, transfer görüşmeleri ve 

teklifleri savaş terimi olan “Operasyon” ve “Bomba” ile özdeşleştirildiği görülmektedir.  

*Sosa ve Veli’ye Kanca, bu başlıkta İtalyan ekibi Milan’ın Beşiktaş’ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Veli 

Kavlak için transfer teklifi hazırladığından bahsedilmektedir. Gazete haber başlığını oluştururken “Kanca 

Atmak” deyimini kullanarak takımın futbolcuyla ilgilenmesini bu şekilde ifade etmiştir.  

*Çare Terim, bu başlıkta Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın Galatasaray’ın durumunu 

düzeltmesi, başarılı olması ve kupa için tekrar yarışta olabilmesi için yerli bir teknik adamla çalışması 

gerektiği ve bu teknik adamından Fatih Terim olduğunu dile getirmesi haberi oluşturmaktadır. Gazete haberi 

oluştururken Galatasaray’ın durumunu göz önünde bulundurarak tıp terimi olan “çare” sözcüğünü 

kullanmış, Galatasaray’ın durumunu düzeltmesi, başarılı olması ve kupa için tekrar yarışta olabilmesini bu 

şekilde ifade etmiştir.  

Fotomaç gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Fener Agger’i Kaptı, başlıklı haberde Fenerbahçe’nin takım kadrosundaki yıldızlara bir yenisini daha 

eklediği ve Brondby ile sözleşmesi sona eren Daniel Agger ile anlaştığından bahsedilmektedir.  

*De Rossi Seferi, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda Levanta’da forma giyen De Rossi için resmi 

teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı duyurulmaktadır. 

Fotomaç gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Beşiktaş Donanması, bu başlıkta 2015 – 2016 Şampiyonu Beşiktaş’ın tarihe geçecek bir kutlama yaptığı 

ve onlarca tekne ile boğazda konvoy oluşturduğundan bahsedilmektedir. Gazete şampiyon olan Beşiktaş’ın 

boğazda yaptığı kutlamayı savaş terimi olan “donanma” ile özdeşleştirmiştir.  

*Kraliçeyi Kaptı, başlıklı haberde Galatasaray Daikin’in Şampiyonlar Liği’nin geçen sezon en yüksek 

hücum yüzdesine sahip oyuncusu Sinead Jack’i transfer ettiğinden bahsedilmektedir. Gazete transfer 

haberini ise “kapmak” deyimini kullanarak oluşturmuştur. 

Tablo 2: AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesi’nin 01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki 

Sayfalarında Yer Alan Basın Dili 
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Tarih Başlık Metafor 

01.04.2016 Demir Bileniyor 

Serdar Gün Sayıyor   

Beşiktaş’ın Gol Makinesi  

Deyim 

Deyim 

Kinaye 

08.04.2016 Kıyım Zamanı 

Türkiye Uzun Atladı 

Kinaye 

Kinaye  

20.04.2016 Yunus Seferi 

Sneıjder’den 5. Dalga 

Savaş Terimi 

Polis Terimi 

06.05.2016 Cimbom Onun İçin Düğmeye Bastı Kinaye  

18.05.2016 Yerli Operasyonu 

Kaptan Gemisini Terk Etmiyor 

Savaş Terimi 

Kinaye  

20.05.2016 Gaziantep Tutundu 

Yeniçeriler Gelecek Sezon Batı Seferine Çıkacak 

Kinaye  

Kinaye/Benzetme 

28.05.2016 Yerli Harekâtı 

Van Persie İpleri Kopardı 

Savaş Terimi 

Deyim 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi), 

deyim aktarması ve kinayeli aktarma Fotomaç Gazetesine oranla daha az kullanılmıştır. Spor haberleri 

sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan 

“Harekâtı”, “Seferi”, “Hücum” gibi kelimelerdir. Ayrıca Fotomaç gazetesinde kullanılmayan “polis terimi” 

kullanılmıştır. AMK gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir anlatım 

tarzı öne çıkarılmıştır. “Türkiye Uzun Atladı”, “Beşiktaş’ın Gol Makinesi”, “Kıyım Zamanı”, “Gaziantep 

Tutundu” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, “Demir Bileniyor”, “Gün Saymak” gibi deyimler 

kullanılmıştır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 01 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde;  

*Demir Bileniyor başlıklı haberde ara transfer döneminde Gaziantepspor’dan Trabzonspor’a transfer olan 

ve istenilen başarıyı gösteremeyen Muhammed Demir’in eski takımına karşı oynanacak olan futbol maçı 

için çok çalıştığı ve suskunluğunu bozmak istemesi haber konusu olmuştur.  

*Serdar Gün Sayıyor, bu haber başlığında Bursaspor’da forma giyen Serdar Aziz’in Medikal Başakşehir 

ile oynadıkları maçta sakatlanmasının ardından yeniden sahalara dönmek için çalıştığından 

bahsedilmektedir.  

*Beşiktaş’ın Gol Makinesi, bu başlıkta Beşiktaş’ta forma giyen ve en çok golü atan Marıo Gomez’in Euro 

2016 için Almanya Milli Takımında forma giymesi ve Alman futbolseverlerin Gomez’i Milli takımda 

görmek istediklerinden bahsedilmektedir. 

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 08 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 
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*Kıyım Zamanı, yeni sezon için şampiyonluk yarışı verebilecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un 

bazı futbolcularını takımdan göndermeyi planladığı haber konusunu oluşturmaktadır. 

*Türkiye Uzun Atladı, bu haber başlığında 2016 AVRUPA Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele 

edecek Türk Milli Takımı’nın FİFA sıralamasında 7 basamak yükselerek 13. lüğe çıktığından 

bahsedilmektedir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yunus Seferi, başlıklı haberde Galatasaray’ın yeni sezonda yeniden yapılanma yapacağı ve bunun içinde 

ilk hedefin Mainz kulübünde forma giyen Yunus Mallı olduğu ve transfer görüşmesinin başladığı 

duyurulmaktadır.               

*Sneijder’den 5. Dalga, bu başlıkta Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneıjder’in kariyerinin 500. Maçına 

çıkmaya hazırlandığından bahsedilmektedir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 06 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Cimbom Onun İçin Düğmeye Bastı, başlıklı haberde Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın Rize maçı 

sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimin Trabzonspor’un kalecisi Onur Kıvrak’ı transfer emek için 

harekete geçtiği duyurulmaktadır.  

AMK (Açık Mert Korkusuz)  Gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yerli Operasyonu, başlıklı haberde Fenerbahçe’nin kadrosundaki Türk futbolcuların sayısını arttırmak 

istediği bunun için de Rize ile kontratı biten Eren Albayrak’ın, Bursaspor’dan Serdar Aziz’in ve 

G.Birliğin’den Ahmet Çalık’ın transfer listesinde olduğundan bahsedilmektedir. Gazete haber başlığını 

atarken yerli futbolcu transferleri için savaş terimi olan “Operasyon” terimini kullanmıştır.  

*Kaptan Gemisini Terk Etmiyor, bu başlıkta Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan Selçuk 

İnan’ın Çin takımlarından gelen teklifleri geri çevirdiği ve Galatasaray yönetimine futbolu burada bırakmak 

istediğini söylemesi haber konusunu oluşturmaktadır. Gazete haberi oluştururken “Kaptan Gemisini Terk 

Etmiyor” başlığını kullanarak futbolcuların takımdan ayrılmak istemediğini kinayeli aktarma ile ifade 

etmiştir.  

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Gaziantep Tutundu, bu başlıkta kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor’un sahasında 

Antalyaspor’u yenerek küme düşmekten kurtulduğundan bahsedilmektedir.  

*Yeniçeriler Gelecek Sezon Batı Seferine Çıkacak, başlıklı haberde UEFA Avrupa Liginde gelecek sezon 

ülkemizi temsil edecek takımlardan birinin Osmanlıspor olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca araştırmaya 

konu olan haber başlığı incelendiğinde, Osmanlıspor takımı futbolcularını “yeniçeriler” ile özdeşleştirildiği 

görülmektedir. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinin 28 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar 

incelendiğinde; 

*Yerli Harekâtı, başlıklı haberde Galatasaray’ın Eskişehir’den ayrılan Emre Güral ve Engin Bekdemir ile 

temasta bulunduğu ve transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığından bahsedilmektedir.  

*Van Persie İpleri Kopardı, başlıklı haberde Hollandalı yıldız Van Persıe’nin teknik direktör ile tartıştığı 

ve gelecek sezon için “Pereira kalacaksa ben yokum” demesi haberin konusunu oluşturmaktadır. 
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Tablo 3: Fanatik Gazetesi’nin 20 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasındaki Sayfalarında Yer Alan 

Basın Dili 

Tarih Başlık Metafor 

20.04.2016 Kumpas Operasyonu 

Aslanın Kader Sınavı 

Savaş Terimi 

Kinaye / Kalıp İfade  

13.05.2016 Berlin Kuşatması 

Ateş Hattında Büyük Kapışma 

Güneş’ten Derbi Taktiği 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

14.05.2016 Kader Günü Kinaye / Kalıp İfade 

18.05.2016 Efsane Geliyor Kinaye  

20.05.2016 Sinan Gümüş Fırtınası Kinaye  

28.05.2016 Bedimo Bombası 

Kartalda Savunma Taarruzu 

Bursa’da Müthiş Operasyon 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Savaş Terimi 

Fanatik Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi) ve kinayeli aktarma 

oldukça fazla kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. 

Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Operasyon”, “Kuşatma”, “Ateş Hattı”, “Bomba”, “Savunma”, 

“Taarruz” gibi kelimelerdir. Fanatik gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, 

mecazlı bir anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Efsane Geliyor”, “Sinan Gümüş Fırtınası” gibi kinayeli 

anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, Fanatik gazetesinde “kalıp ifadelerle yapılan aktarmalar”da kullanılmıştır. 

“Her toplumda belli durumlar için söylenmesi gelenek olmuş sözler, duyguları açığa vuran kalıplar vardır. 

Gazete, haber başlıklarında “Aslanın Kader Sınavı”, Kader Günü” gibi kalıp ifadelerle yapılan aktarmalara 

yer vermiştir. 

Fanatik Gazetesinin 20 Nisan 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde;  

*Kumpas Operasyonu, başlıklı haberde “Futbolda şike soruşturmasında kumpas” gerekçesiyle yürütülen 

soruşturmada eş zamanlı operasyonla 64 kişinin gözaltına alındığı duyurulmaktadır.  

*Aslanın Kader Sınavı, bu başlıkta Galatasaray’ın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Çaykur Rizespor 

ile çok kritik bir mücadeleye çıkacağı ve UEFA’dan gelen cezayı tamamlamak için kupayı kazanmaktan 

başka çaresinin olmadığı duyurulmaktadır.  

Fanatik Gazetesinin 13 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Berlin Kuşatması, Fenerbahçe Basketbol Kulübü’nün Almanya’nın Başkenti Berlin’de Laboral ile Final-

Four’da yarı final maçına çıkacağı haber konusunu oluşturmaktadır.  

*Ateş Hattında Büyük Kapışma, bu haber başlığında PTT 1. Lig’de alt lige düşecek ilk iki takımın belli 

olduğu üçüncünün ise netlik kazanması için 34. hafta maçlarına bakılacağından bahsedilmektedir.     
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*Güneşten Derbi Taktiği, bu başlıkta Beşiktaş’ın Osmanlıspor ile oynayacağı futbol maçı için Teknik 

Direktör Şenol Güneş’in bu maça final gözüyle baktığı ve futbolcuları sık sık uyardığı haber konusunu 

oluşturmaktadır. 

Fanatik Gazetesinin 14 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Kader Günü, başlıklı haberde İspanya Ligi La Liga’da şampiyonun oynanacak son maçların ardından belli 

olacağı duyurulmaktadır. Lig 1. Barcelona Granada ile Lig 2. R.Madrid – Deportivo ile karşılaşacak. 

Fanatik Gazetesinin 18 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Efsane Geliyor, başlıklı haberde Antalyaspor’un Samuel Eto’o dan sonra Ronaldinho’yu transfer etmek 

için görüşmelere başladığını ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı duyurulmaktadır. 

Fanatik Gazetesinin 20 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Sinan Gümüş Fırtınası, başlıklı haberde yaşadığı sakatlık nedeni ile bir süre sahalardan uzak kalan Sinan 

Gümüş’ün ligin son maçında 3 gol atarak müthiş bir geri dönüş yaptığı haber konusunu oluşturmaktadır.  

Fanatik gazetesinin 28 Mayıs 2016 tarihli gazetesinde yer alan başlıklar incelendiğinde; 

*Bedimo Bombası, bu başlıkta Beşiktaş’ın gelecek sezon için takıma takviyeler yapmak istediği bunun 

içinde Lyon’un 31 yaşındaki Kamerunlu stoperi Henri Bedimo’nun transfer listesinde olduğundan 

bahsedilmektedir.  

*Kartalda Savunma Taarruzu, başlıklı haberde Devler Ligi’nde boy gösterecek Beşiktaş’ın savunma 

hattını yenilemeye hazırlandığı ve Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Ospina, Henri Bedimo için görüşmelere 

başladığı duyurulmaktadır.  

*Bursa’da Müthiş Operasyon, bu başlıkta Bursaspor’un transfer çalışmalarına başladığı ve Merter Yüce 

ile İsmail Konuk’u renklerine bağladığı, Djalma Campus ile de anlaşma sağlandığı haber konusunu 

oluşturmaktadır. 

Tablo 4: 01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Gazetelerin Araştırmaya Konu Olan Haberlerin 

Başlıklarında Geçen Şiddet İçerikli Sözcüklerin Dağılımı 

Sözcük Toplam 

Harekâtı 5 

Bomba 4 

İntikam 3 

Operasyon 3 

Pusu 2 

Taarruz 2 

Seferberlik 3 

Militarist ve savaşın mecaz anlamlı olarak sık kullanıldığı belirlenen 7 anahtar kelimenin taranmasına göre 

spor gazetelerinin incelenen dönemde Foromaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin haber 

başlıklarında ve manşetlerinde en fazla “Harekâtı”, “Bomba” ve “İntikam” kelimelerinin geçtiği 

saptanmıştır. Tarama yapılan kelimeleri en fazla kullanan gazete Fotomaç gazetesi olduğu görülmüştür.   
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01 Nisan – 28 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Gazetelerin Araştırmaya Konu Olan Haberlerinde Geçen 

Kelimelerin Sözcük Anlamları 

Harekât: Belli bir amaç gözetilerek bir askeri birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalana 

vb. işler. 

Pimi Çekmek:  Başkasına zarar verecek kötü bir olayı başlatmak. 

Bomba: Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü 

büyüklükte patlayıcı, ateşli silah 

Gözden Düşmek:  Sevgi, saygı ve ilgisini yitirmek. 

Kolları Sıvamak:  Bir iş yapmaya güçlü bir biçimde, istekle hazırlanmak. 

Komutan:  Bir asker topluluğunun başı, kumandan. 

Kanca Atmak: Bir kişiyi veya şeyi ele geçirmek için uğraşmak. 

Neşter:  Kan almak, aşı yapmak veya apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak. 

Operasyon:  Elde edilecek sonuç için alınan önlem / yürütülen işlemlerin bütünü. 

Çare:  Bir engeli aşmak, bir sonuca ulaşmak için tutulması gereken yol. 

Kapmak: Ansızın yakalayarak, bir anda çekip almak 

Seferi: Savaş ile ilgili olan. 

Donanma: Belli bir amaçla kullanılan gemilerin bütünü. 

Gol Makinesi: Çok gol atan kişi. 

Kıyım: Katliam, toplu öldürme (Mec), haksızlık, kötülük yapma. 

Gün Saymak: Herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu heyecanla beklemek. 

Düğmeye Basmak:  Bir konuda harekete geçilmesi işaretini vermek. 

Tutunmak: Tutup bırakmamak, dayanmak, sarılmak veya asılmak. 

Yeniçeri: Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yeniçeri ocağında sürekli görev yapan ücretli yaya 

asker. 

İpleri Koparmak:  Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak. 

Kuşatma: Ele geçirmek ereğiyle bir yerin çevresini sarma. 

Taktik: Belli bir sonuç almak, savaşı kazanmak ereğiyle, savaş araçlarını ve güçleri etkin bir biçimde 

birleştirerek ve kullanarak, kara, deniz ya da hava savaşını yönetme sanatı. 

Taarruz:  Saldırı. 

Savunma: Saldırıya karşı koyma. 

SONUÇ 

Bu çalışmada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak 

işleyen spor basını, futbol haberleri temel alınarak haber dili, manşetler ve başlıklar incelenmiştir. 

Çalışmada, spor gazeteleri manşetlerinde ve başlıklarda kullanılan ve basın dili olarak nitelendirilen farklı 

dil yapılanması ve bu dilin ne şekilde kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada Türkiye’de 

yayımlanan üç spor gazetesi olan Fotomaç, Fanatik ve AMK (Açık Mert Korkusuz) gazetelerinin 01 Nisan–

28 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastgele belirlenmiş sayılarının futbolla ilgili sayfaları incelemeye alınmış, 

bu sayfalardaki futbol yazılarının manşetleri ve başlıkları incelenerek elde edilen veriler doğrultusunda 
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dilbilimsel açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada yöntem olarak niceliksel içerik çözümlemesi 

kullanılmıştır. Öncelikle gazeteler belirlenmiş ve ele alınan dönemde gazeteler incelenerek kategorilere 

ayrılmıştır. Beş kategoriden oluşan inceleme bulguları aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır: 

Fotomaç Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi, tıp terimi) deyim 

aktarması ve kinayeli aktarma sıkça kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı 

terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Harekâtı”, “Bomba”, “Pusu”, “Operasyon” 

kelimeleri ile tıp terimi olan “Çare”, “Neşter” gibi kelimelerdir. Gazete bu terimleri hemen her haber 

aktarmasında kullanmıştır. Fotomaç gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, 

mecazlı bir anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Takıma Azizsilin”, “Eren’e Kanca” gibi kinayeli anlatımlar 

kullanılmıştır. Ayrıca, haber başlıklarında “Gözden Düşmek”, “Kolları Sıvamak”, “Can Sıkmak” gibi 

deyimler de kullanılmıştır. 

AMK (Açık Mert Korkusuz) Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi), 

deyim aktarması ve kinayeli aktarma Fotomaç Gazetesine oranla daha az kullanılmıştır. Spor haberleri 

sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. Bunlar, genellikle savaş terimi olan 

“Harekâtı”, “Seferi”, “Hücum” gibi kelimelerdir. Ayrıca Fotomaç gazetesinde kullanılmayan “Polis Terimi” 

kullanılmıştır. AMK gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir anlatım 

tarzı öne çıkarılmıştır. “Türkiye Uzun Atladı”, “Beşiktaş’ın Gol Makinesi”, “Kıyım Zamanı”, “Gaziantep 

Tutundu” gibi kinayeli anlatımlar kullanılmıştır. Ayrıca, “Demir Bileniyor”, “Gün Saymak” gibi deyimler 

kullanılmıştır. 

Fanatik Gazetesinde incelenen dönemde terimlerle yapılan aktarmalar (savaş terimi) ve kinayeli aktarma 

oldukça fazla kullanılmıştır. Spor haberleri sunulurken haberin aktarımında bazı terimlere yer verilmiştir. 

Bunlar, genellikle savaş terimi olan “Operasyon”, Kuşatma”, “Ateş Hattı”, “Bomba”, “Savunma”, “Taarruz” 

gibi kelimelerdir. Fanatik gazetesinin haberlerinde kelimelerin gerçek anlamlarından ziyade, mecazlı bir 

anlatım tarzı öne çıkarılmıştır. “Efsane Geliyor”, “Sinan Gümüş Fırtınası” gibi kinayeli anlatımlar 

kullanılmıştır. Ayrıca, Fanatik gazetesinde “kalıp ifadelerle yapılan aktarmalar” da kullanılmıştır. “Her 

toplumda belli durumlar için söylenmesi gelenek olmuş sözler, duyguları açığa vuran kalıplar vardır. Gazete, 

haber başlıklarında “Aslanın Kader Sınavı”, “Kader Günü” gibi kalıp ifadelerle yapılan aktarmalara yer 

vermiştir. 

Gazetelerin araştırmaya konu olan haberlerin başlıklarında geçen şiddet içerikli sözcüklerin dağılımına 

baktığımızda, spor gazetelerinde savaş terimini çağrıştıran ve en fazla kullanılan metafor “Harekatı” ve 

“Bombası” olduğu saptanmıştır. Spor gazeteleri futbolcuların transferlerinde ve transfer görüşmelerinde 

kulüplerin mücadelesini göstermek için “Harekâtı” ve “Bombası” ifadesini kullanmıştır. Bu ifadeler en fazla 

3 büyüklerin transfer görüşmelerinde haber başlığı olarak geçtiği görülmektedir. Savaş terimini en fazla 

kullanan gazete Fotomaç olurken, an az AMK gazetesi kullanmıştır. 

Sonuç olarak; kullanılan dil ve dil yapısıyla gazete manşetlerinin ve başlıklarının diğer yazınsal türlerde 

rastlanılmayan dilsel özellikler taşıdığı ve gazetelerin kendilerine ait ayrı bir basın dilinin olduğu 

görülmektedir. İncelenen gazetelerdeki manşet ve başlıklarda spor basınının süslü ve abartılı bir dil 

kullandığı, deyim ve söz kalıplarını (benzetme, kinaye) ve metaforların sıkça tekrarladığı görülmüştür. Bu 

tekrarlar spor basınına özgü bir dilin varlığını göstermektedir.  
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Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir 

Araştırma: Çankırı Örneği 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Yakup ÖZTÜRK1 

Çankırı Karatekin Üniversitesi,  Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

 

Öz 

Teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş zamanlarında artış 

meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların çalışma ve zorunlu 

ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı etkinliklere katılarak 

bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen zamanları ifade etmektedir. Bu çalışmada 

Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Boş zaman, Çankırı 

GİRİŞ  

Tarihsel süreç içerisinde insanların zamana her daim ihtiyaç duydukları bilinmekle birlikte, son yıllarda 

çalışma hayatında yaşanan değişim ve teknolojik gelişimler ışığında insanların boş zamanlarında bir artış 

olduğunu söylenebilir.  

Günümüzde insanların sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerinde meydana gelen olumlu gelişmeler bireyleri; 

zamanlarını faydalı olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, özellikle harcanabilir gelirdeki artış, 

çalışma sürelerinin kısalması, kent içi rekreasyonel etkinlik imkânlarının gelişmesi sonucu bireyler boş 

zamanlarını daha verimli değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

Rekreasyonel faaliyetler katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri ve gönüllü olarak katıldıkları 

etkinlikleri kapsamaktadır. Bu etkinlikler, televizyon izlemek, müzik dinlemek gibi pasif etkinlikler 

olabileceği gibi aktif katılımı gerektiren sportif etkinlikler, doğa temelli faaliyetler veya kültürel, sanatsal 

etkinlikler olabilmektedir. 

İngilizce recreation kelimesinin karşılığı olarak rekreasyon teriminin sözlük anlamı yeniden yaratma, 

canlandırma, yeniden yaratılmış şey, eğlence, dinlenme ve boş zamanı hoşça vakit geçirmeyi ifade 

etmektedir (Hazar, 2003, s. 21). 

Rekreatif faaliyetler bireylere fiziki sağlık gelişiminin sağlanmasının yanında, ruh sağlığı kazandırılması, 

insanı sosyalleştirmesi,  kişisel beceri ve yeteneğini geliştirmesi, çalışma başarısı ve iş verimini artırması, 

ekonomik hareketlilik sağlaması ve insanı mutlu etmesi gibi çok sayıda olumlu faydalar sağlamaktadır. Boş 

zamanda yapılan bu etkinliklerde inisiyatif kişinin kendisindedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada 

Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Zaman Kavramı 

Zaman kavramı, günümüzde de olduğu gibi tarihler boyunca insan yaşamını dikkat çekici bir şekilde 

etkileyen ve aslında düzenleyen de bir olgudur. Güven ve Yeşil (2011) zamanı, önüne geçilmez bir şekilde, 

sabit bir hızla akıp geden ve tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli bir değer olarak tanımlarken, 
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ayrıca insanın duyu organları ile algılamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu 

ve gerçek tanımlamasını yapmışlardır (Gül, 2014: 3). 

Zaman kişinin sonsuzluk ölçüsüdür; bir yerden başka bir yere, bir deneyimden başka bir deneyime geçişinin 

ne kadar sürdüğüne dair geliştirdiği süredir (Arslan, 2013: 1). 

Zaman, bireylerin özel ve meslek yaşantılarında amaçlarına etkili ve verimli bir biçimde hizmet etmesi için 

iyi bir şekilde planlanmalı, organize edilmeli, yönlendirilmeli, koordine edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır 

(Erdem, Pirinçci & Dikmetaş, 2005). İyi değerlendirilmediği takdirde bireylerde stres yarattığını belirten 

Hazar’a (2003: 5) göre zaman; ödünç alınamayan, kiralanamayan, çoğaltılamayan, depolanamayan ve 

tasarruf edilemeyen bir olgudur.  

Ayrıca; Drucker’e göre, en kıt ve eşsiz, Mackenzie’e göre son derece nazik, Tyler’e göre hayattaki en 

acımasız en katı element ve Laiken’e göre ise temel kaynak olan bir varlıktır (Karaküçük, 1999, s. 9).  

Zamanın iyi yönetilmesi için, kullanım bölümlerinin dikkate alınması gerekir. Bazı araştırmacılar zamanı 

tanımlayabilmek için zamanı farklı parçalara ayırmanın gerekliliği görüşünü savunmaktadırlar.   

Kapsamlı ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan bir bölümleme Meyer ve diğ. (1970) tarafından 

yapılmıştır. Buna göre zaman, çalışma ve çalışma dışı (serbest) zaman olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma 

zamanının karakteristiğini “zorunluluk” oluşturur. Bu zaman dilimini işe ayrılan zaman ve işle ilgili ulaşım 

veya ikinci iş gibi zorunluluk içeren aktiviteler oluşturur (Karaküçük ve Akgül, 2016, s. 8).  

Şekil 8: Zaman Kullanım Bölümleri 

Kaynak: 

Karaküçük & Akgül, Ekorekreasyon Rekreasyon Ve Çevre, (2016, s. 12) 

Rekreasyon ve Boş Zaman 

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

insanların kültürel ve sosyo-ekonomik düzeylerinde meydana gelen gelişmeler bireyleri zamanlarını faydalı 

olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, farkındalığı, bilgisi, birikimi, boş zamanı ve harcanabilir 

geliri artan kişiler bu boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

ZAMAN

Çalışma (iş) Zamanı

* İşe bağımlı zaman,

*Çalışma saati dışında kalan ancak çalışma 

için hazırlık ve işe gidiş geliş sürelerini 

içeren zaman,

*Uğraşılan işle veya ikinci işle ilgili 
normal     mesai dışı yapılması gereken 

mesleki uğraşlar.

Çalışma Dışı Zaman

(Serbest Zaman-Free Time)

-Varoluşla ilgili zaman (Existence)

* Yemek

*Uyku

-Boş Zaman (Leisure Time)

*Rekreasyon

*Atipik faaliyetler
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Boş zaman ve serbest zaman kavramlarının çoğunlukla aynı olarak kabul edildiği ve aynı tanım içerisinde 

yer aldığı görülmektedir. Buna rağmen boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 

Serbest zaman (free time) içinde oluşan boş zaman (leisure time) alanında, yine kişinin özgürce seçip 

uyguladığı etkinlikler rekreasyonu oluşturmaktadır (Karaküçük, 2008: 31). 

Birçok araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir. 

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir 

(Karaküçük, 2008: 29). 

Boş zaman (leisure) ve serbest zaman (free time) iki farklı dünyada yaşar (Mannell & Iso-Ahola, 1987) ve 

işlevsel olarak içerikleri birbirinden oldukça farklıdır. İç içe olmalarına karşın taşıdıkları anlam ve ifade 

ettikleri olgu birbirinden oldukça farklıdır. 

Buna göre; boş zaman (leisure) spesifik uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın (free time) bir 

parçasıdır (Mieczkowski, 1990: 10). 

Rekreasyon kelimesi, Latince yeniden yaratma tazelenme anlamındaki ‘recreare’ kelimesinden türetilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya da ruhun canlandırılması, yeniden doğum” 

anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma, 

değişime karşılık gelmektedir (Jensen & Guthrie, 2006: 17). 

Rekreasyonun Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu 

ise bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve 

eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 2008: 59). 

Rekreasyonun zorunlu ihtiyaçlar ve çalışma hayatı dışındaki faaliyetlere katılmak için ihtiyaç duyulan boş 

zamanlar ile ilgili olmasından dolayı zaman yönetimi iyi planlanmalıdır. Türkiye’de yetişkin bireylerin 

genellikle pasif rekreasyon faaliyetlerine yöneldikleri, yetişkin kadınların da aktif rekreasyon 

etkinliklerinden daha çok yürüyüş aktivitesini tercih ettikleri belirtilmektedir (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 

2017: 3895).   

Rekreasyonun, gerek günümüz kent ve iş ortamının olumsuz koşullarının etkisi, gerekse insanlara kattığı 

yapıcı ve olumlu özellikleri nedeniyle insanlar için bir gereksinim olduğu söylenebilir. Boş zaman 

değerlendirme faaliyetlerinin kişisel ve toplumsal gelişimdeki bu olumlu etkileri nedeni ile rekreasyonel 

hizmetler üzerinde durulması gereken bir kavramdır (Öztürk & Öztürk, 2017).  

1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi  

Bu çalışmanın temel amacı, Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıkları ve katıldıkları 

boş zaman etkinliklerinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel araştırma 

yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla ilgili literatür (Kurar ve Baltacı, 2014; Türker, Ölçer 

ve Aydın, 2016; Eroler, 2015) incelenerek bir anket formu oluşturulmuştur. Ayrıca katılımcıların yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, günlük boş zaman süreleri ve etkinliklere kimlerle katıldıkları gibi bilgilere 

ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Çankırı il merkezinde ikamet eden toplam 

400 kişiye anket uygulanmış ve kullanılabilir nitelikteki 391 anketten elde edilen veriler SPSS 22.0 

(Statistical Program for Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. 

 

 

BULGULAR 
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Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Araştırmaya katılanların % 

59,6’sı erkek, % 40,4’ü kadın iken; % 68,5’i bekâr % 31,5’i ise evlidir. Katılımcıların % 33,5i 18-25, %1,3’ü 

ise 46 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 

Tablo 2:Katılımcıların demografik özellikleri (N:391) 

  n %   n % 

 

Cinsiyet 

Erkek 233 59,6 
Medeni 

Durum 

Evli 123 31,5 

Kadın 158 40,4 Bekâr 268 68,5 

 

 

Yaş 

18-25  131 33,5 

Meslek 

Memur 56 14,3 

26-30  128 32,7 Esnaf 101 25,8 

31-35  99 25,3 İşçi 82 21,0 

36-40  21 5,4 Emekli 5 1,3 

41-45  7 1,8 Öğrenci 115 29,4 

46 ve üzeri 5 1,3 Ev Hanımı 32 8,2 

Eğitim 

İlköğretim 59 15,1 

Gelir 

1600 TL Ve Altı 136 34,8 

Lise 102 26,1 1601-2000 TL 153 39,1 

Üniversite 225 57,5 2001-3000 TL 72 18,4 

Lisansüstü 5 1,3 3001-4000 TL 22 5,6 

4001 TL Ve 

Üzeri 
8 2,0 

Katılımcıların %29,4’ü öğrenci ve %1,3 ü emekli iken; %57,5’i üniversite, %1,3’ü ise lisansüstü düzeyde 

eğitime sahiptir. Yine Tablo 1’de katılımcıların gelir seviyesi incelendiğinde % 39,1’inin 1601-2000 TL 

aralığında, % 2’sinin ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir.   

Tablo 3: Katılımcıların Çankırı’daki ikamet süreleri (N:391) 

  n % 

Katılımcıların Çankırı’da İkamet 

Süresi 

1 Yıldan az 13 3,3 

1-3 yıl 89 22,8 

4-6 yıl 65 16,6 

7-10 yıl 37 9,5 

10-14 yıl 54 13,8 

15 yıl ve üzeri 133 34,0 
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Tablo 2’ye göre araştırmaya katılanların % 3,3’ü 1 yıldan az, % 22,8’i 1-3 yıl arası, % 16,6’sı 4-6 yıl arası, 

% 9,5’i 7-10 yıl arası, % 13,8’i 10-14 yıl arası ve % 34’ü 15 yıl ve üzeri süredir Çankırı ilinde ikamet 

etmektedirler. 

 

 

Tablo 4: Katılımcıların Yetiştiği Çevre (N:391) 

  n % 

Katılımcıların 

Yetiştiği Çevre 

Köy, kasaba, küçük ilçe 94 24,0 

İl merkezi, büyük ilçe 256 65,5 

Büyük Şehir 41 10,5 

Araştırmaya katılanların % 65,5’i il merkezi ya da büyük bir ilçede,  % 10,5’i ise büyük şehirlerde 

yetiştiklerini belirtmişlerdir.  

 

 

 

Tablo 5: Katılımcıların boş zaman etkinliklerine günlük ayırdıkları süreler(N:391) 

  n % 

 

Günlük Boş 

Zaman Süreleri 

Boş zamanım yok 22 5,6 

1-2 saat 123 31,5 

3-4 saat 168 43,0 

5-6 saat 39 10,0 

7 saat ve üzeri 39 10,0 

Tablo 4’e göre katılımcıların % 43’ü boş zaman etkinlikleri için günlük ayırdıkları sürelerin 3-4 

saat olduğunu,  %5,6’sı ise boş zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir. 

  Tablo 6: Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılım yeterliliğine ilişkin görüşleri  

(N: 391) 

  n % 

 

Boş zaman faaliyetlerine yeterince 

katılabildiğinizi düşünüyor 

musunuz? 

Evet  72 18,4 

Kısmen  263 67,3 

Hayır  56 14,3 
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Tablo 5’te yer alan boş zaman faaliyetlerine katılım yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde katılımcıların 

% 67,3’ünün boş zaman faaliyetlerine kısmen yeterli oranda katılabildiklerini, %14,3’ünün ise yeterli katılım 

gösteremediklerini belirtmişlerdir.  

1. Tablo 7: Katılımcıların Boş zaman faaliyetlerine katılım yetersizliğinin nedenleri (N: 391) 

  N n % 

 

 

Boş zaman faaliyetlerine katılım 

yetersizliğinin nedenleri 

Ekonomik yetersizlik 391 307 78,5 

Arkadaş eksikliği 391 43 11,0 

Çevre engelleri 391 255 65,2 

Tesis eksikliği 391 281 71,9 

Alışkanlığın olmaması 391 94 24,0 

Bilgi eksikliği 391 55 14,1 

Diğer 391 18 4,6 

Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılımlarındaki yetersizliğin nedenleri incelendiğinde ise %78,5’inin 

ekonomik yetersizlikler, %71,9’unun tesis eksiklikleri ve %65,2’sinin çevre engelleri nedeniyle boş zaman 

faaliyetlerine yeterli katılım gösteremedikleri bulgulanmıştır. 

2. Tablo 8: Katılımcıların boş zamanlarını birlikte değerlendirdikleri kişiler 

  N n % 

 

 

Boş zamanlarınızı kimlerle 

birlikte değerlendirirsiniz? 

Arkadaşlarımla 391 292 74,7 

Eşim ve Çocuklarımla 391 90 23,0 

Yalnız  391 95 24,3 

Eşimle  391 73 18,7 

Çocuklarımla 391 50 12,8 

Akrabalarımla 391 27 6,9 

Anne, Baba ve 

Kardeşlerimle 

391 74 18,9 

Diğer 391 8 2,0 

Tablo 7’de katılımcıların boş zamanlarını kimlerle değerlendirdikleri yer almaktadır. Tabloya 

göre katılımcıların %74’ü boş zamanlarını arkadaşları ile değerlendirirken, % 24,3’ü yalnız, %23’ü ise 

eşi ve çocukları ile değerlendirmektedir. 

3. Tablo 9: Katılımcıların Çankırı ilinin rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşleri (N:391) 

  n % 
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Çankırı da boş zaman 

değerlendirilebilecek alanların 

yeterliliği 

Kesinlikle yetersiz 265 67,8 

Yetersiz 97 24,8 

Kısmen yeterli 20 5,1 

Yeterli 1 ,3 

Kesinlikle yeterli 8 2,0 

Tablo 8’de yer alan Çankırı ili rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların % 67,8’i Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarını boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle 

yetersiz bulduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarının yeterliliğinin 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

4. Tablo 10: Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikler 

  N n % 

Tercih edilen boş 

zaman 

etkinlikleri 

Kitap, Gazete Ve Dergi Okurum 391 159 40,7 

Spor Yaparım 391 125 32,0 

TV Seyrederim 391 324 82,9 

Ailemle Vakit Geçirirm 391 111 28,4 

Şehir Dışına Seyahat Ederim 391 155 39,6 

Müzik Dinlerim 391 195 49,9 

Pikniğe Giderim 391 176 45,0 

Parka Giderim 391 111 28,4 

El İşi Yaparım 391 27 6,9 

Okey/ Tavla Oynarım 391 86 22,0 

Arkadaş Komşu Ve Akraba Ziyareti 391 82 21,0 

Kafe Ve Pastaneye Giderim 391 172 44,0 

Dinlenirim 391 233 59,6 

Alışveriş Yaparım/Çarşı Pazar Dolaşırım 391 139 35,5 

İnternette Vakit Geçiririm 391 294 75,2 

Bahçe İşleri İle Uğraşırım 391 35 9,0 

Çeşitli Kurslara Katılırım 391 70 17,9 

Sinema Tiyatro Konsere Giderim 391 249 63,7 
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Doğada Yürüyüş Yaparım 391 52 13,3 

Radyo Dinlerim 391 33 8,4 

Telefonla Arkadaşlarımla Konuşurum 391 87 22,3 

Diğer 391 12 3,1 

Tablo 9’a göre katılımcıların en çok tercih ettiği boş zaman değerlendirme etkinliğinin (%82,9) televizyon 

izlemek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Çankırı’daki rekreasyon alanlarının yetersiz olduğu ve 

katılımcıların boş zamanlarını en çok evde değerlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların %75,2’si 

boş zamanlarını internette vakit geçirerek değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.  

1.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda Çankırı halkının boş zamanlarını TV seyrederek, dinlenerek, gezmeye giderek, müzik 

dinleyerek genelde pasif aktivitelerle geçirdikleri, boş zamanların değerlendirilmesinde ev içi faaliyetlerin 

önemli yer tuttuğu bulgularına ulaşılmıştır. Baştuğ ve diğ. (2017), Türkiye’de yetişkin bireylerin genellikle 

pasif rekreasyon faaliyetlerine yöneldiklerini (oyun, internet, TV izleme, kitap, gazete, dergi okuma, müzik 

dinleme vb.), yetişkin kadınların ise aktif rekreasyon etkinliklerinden daha çok yürüyüş aktivitesini tercih 

ettiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları Çankırı’da ikamet eden bireylerin de TV izlemek, 

internette vakit geçirmek, dinlenmek, müzik dinlemek gibi pasif rekreatif faaliyetlere yöneldiklerini 

göstermiştir. Bu sonuçlar Türker ve diğ. (2016) tarafından hazırlanan Safranbolu halkının boş zamanlarını 

değerlendirme alışkanlıkları ile paralellik göstermektedir. 

Arslan’ın (2014), Çankırı Karatekin Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeylerinde eğitim görmekte olan 

öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri incelediği çalışmanın bütününde elde edilen sonuçlar, 

öğrencilerin boş zaman tercihlerinde genellikle zaman geçirmeye yönelik faaliyetleri çok fazla tercih 

ettiklerini göstermiştir.  

Çolakoğlu, (2005) üniversite öğretim elemanlarının boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesi ve hangi tür 

etkinliklere katıldıklarını tespit etmek üzere yaptığı çalışmasında öğretim elemanlarının çalışma saatlerinin 

fazla olduğu, boş zaman aktivitelerine fazla zaman ayıramadıkları, ortam ve şartlar oluştuğu takdirde çeşitli 

faaliyetlere katılabilecekleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının, 

%54,8’inin boş zaman kavramını “sosyal kültürel etkinliklere katılım fırsatı” olarak algıladıkları, %75’inin 

günlük boş zamanını TV izleyerek geçirdikleri tespit edilmiştir.  

Katılımcıların rekreatif etkinliklere katılma şekli incelendiğinde daha çok arkadaş grubuyla vakit geçirildiği 

görülmektedir. Bu sonuç Kurar ve Baltacı’nın (2014) Alanya halkının boş zaman değerlendirme 

alışkanlıklarını inceledikleri çalışmalarının sonuçlarına benzerlik göstermektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular Çankırı’da boş zaman etkinliklerine yönelik alanların ve imkânların yeterli 

olmadığını ve bu etkinliklerin ve alanların sayı ve niteliğinin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Bu 

bağlamda bireylerin ve toplumların sosyal yaşantılarında önemli bir yeri olan rekreatif faaliyetlerin 

organizasyonunda yerel yönetimlerin daha fonksiyonel olmasının gerektiği söylenebilir. Sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yapılacağı tesisler (futbol, basketbol, voleybol, tenis kortları gibi spor alanları, yüzme havuzu,  

oturma mekânları vb.) birçok rekreasyonel alanlar ivedilikle yapılmalı ve halkın kullanımına açılmalıdır. 
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Öz 

Kentleşme ve kentlileşmenin artması, üretim süreçlerinde otomasyon sistemlerinin insan gücünün yerini 

alması, şehirlerde yerleşim planları hazırlanırken rekreasyon alanlarına yeteri kadar yer verilmemesi ve 

sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli tesislerin yetersiz olması günümüzde 

bireylerin rekreatif etkinliklere katılmaları açısından engel teşkil etmektedir. Bu olumsuzlukların yansıması 

olarak, bireylerin rekreatif etkinliklere yeteri kadar katıl(a)maması gerek fiziksel-fizyolojik gerekse psiko-

sosyol problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın 

rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Boş zaman, rekreasyon, boş zaman engelleri, Çankırı. 

GİRİŞ  

Zaman kavramı, günümüzde de olduğu gibi tarihler boyunca insan yaşamını dikkat çekici bir şekilde 

etkileyen ve aslında düzenleyen de bir olgudur. Güven ve Yeşil (2011) zamanı, önüne geçilmez bir şekilde, 

sabit bir hızla akıp geden ve tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli bir değer olarak tanımlarken, 

ayrıca insanın duyu organları ile algılamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu 

ve gerçek tanımlamasını yapmışlardır (Gül, 2014: 3). İyi değerlendirilmediği takdirde bireylerde stres 

yarattığını belirten Hazar’a göre (2003: 5) zaman; ödünç alınamayan, kiralanamayan, çoğaltılamayan, 

depolanamayan ve tasarruf edilemeyen bir olgudur. 

Boş zaman, büyük ölçüde işin gerekliliği ve zorlayıcılığından kurtulma, özgürleşme anlamı taşır. İşin 

zorlayıcı dünyasından, gevşeme, ferahlama ve de kendini salıverme durumuna bir nevi kaçışı ifade eder 

(Aytaç, 2006: 28).  

Boş zaman ve serbest zaman kavramlarının çoğunlukla aynı olarak kabul edilmesi ve aynı tanım içerisinde 

yer verilmesine rağmen, boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Birçok 

araştırmacı boş zaman ve serbest zaman kavramları arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmiştir.  

Garzia’ya göre, her insanın serbest zamanı (free time) olabilir, ancak boş zamanı (leisure time) olmayabilir. 

Boş zaman bir hak etme değeri taşır. Dolayısıyla boş zamanın pozitif değerinden söz edilir. Serbest zaman 

ise, seçerek değil de şartlar gereği işsiz olan bir kişinin serbest zamanına ilişkin sorununda olduğu gibi, bu 

nu nasıl kullanacağı değil, nasıl ortadan kaldıracağı şeklinde gelişir ve bu anlamda negatif bir değer taşır 

(Karaküçük, 2008: 29).  

Boş zaman kapsamlı bir açıdan ele alındığında, bireylerin boş zamanlarında üstlendikleri deneyimler 

dizisidir. Başka bir ifade ile boş zaman, insanların boş zamanlarında ilgilendikleri bir aktivite ya da birtakım 
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yükümlülüklerden uzakta olduğu bir zamanı ifade etmektedir. Daha geniş bir perspektiften ele alındığında 

ise boş zaman, iş dışında harcanan zamana karşılık gelmektedir (Argan, 2007: 13).  

Torkildsen de ( 2005: 47-64) boş zamanı kategorilere göre ayırarak sınıflandırmanın faydalı olacağını 

savunmaktadır. Torkildsen’e göre boş zaman dört ana başlığa ayrılır. Bunlar; zaman olarak boş zaman, 

aktivite olarak boş zaman, rekreasyon olarak boş zaman ve yaşam biçimi olarak boş zamandır.  

İzin vermek, izinli olmak anlamında Latince ‘Licer’ kelimesinden türetilmiş olan (Cordes & Ibrahim, 2003: 

4) ‘Leisure’, “boş zaman” teriminin çevirisi olarak Türkçe ’ye girmiştir (Gül, 2014: 6). Boş zamanlar, 

bireylerin çalışma hayatı ile ilgili stresle başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

insanların kültürel ve sosyo-ekonomik düzeylerinde meydana gelen gelişmeler bireyleri zamanlarını faydalı 

olan etkinlikler ile değerlendirmeye yöneltmiş, farkındalığı, bilgisi, birikimi, boş zamanı ve harcanabilir 

geliri artan kişiler bu boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme arayışına yönelmişlerdir. 

İnsanlar, çeşitli büyüklükteki zamanlarında ortaya çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava 

değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok 

amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da aktif-pasif şekillerde, kent içinde veya 

kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar (Yaşartürk, Uzun, İmamoğlu, Yamaner 2016: 791). 

Yenidünya düzeninde toplumlar, boş zamanlarını iyi değerlendiren, haz ve keyif alan, iş verimliliğini 

artırmayı başaran bireyler elde etmeyi hedefleyen bir politika izlemeye başlamışlardır. Boş zamanlarını etkili 

ve verimli kullanan bireylerin duygusal, ruhsal, zihinsel, toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma 

hali söz konusudur (Baştuğ,  Zorba, Duyan, Çakır; 2017: 3895). 

Endüstrileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı yaşam biçimine sürekli uyum sağlamak zorunda olan 

kişilerin, harcadıkları enerjinin doğurduğu gerilimlerin periyodik olarak ortadan kaldırılması psikolojik 

dengelerini korumak açısından gereklidir (Mansuroğlu, 2002).  

Günümüz insanının toplumsal ve fiziksel çevre koşullan ile denge durumu bozulmaya başlamış, sağlıklı ve 

mutlu olabilmesi güçleşmiştir. Bununla mücadele için insanlar rekreasyona ihtiyaç duymuşlardır (Aslan, 

1993).  

Ancak, bireylerin boş zaman etkinliklerine katılmalarında ya da katılamamalarında kişisel ve çevresel birçok 

faktörün etkisi bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, gelir durumu, spor geçmişinin olup olmadığı 

gibi çeşitli demografik değişkenlerin bireylerin boş zaman aktivitelerine katılamamalarına ne ölçüde engel 

oluşturduğunun belirlenmesi, daha aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olabilmeleri açından oldukça 

önemlidir. 

1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı, Çankırı’da yaşayan halkın rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan 

faktörlerin belirlenmeye çalışılmasıdır. Araştırma sonucunda halkın, rekreasyon faaliyetlerine katılımına 

engel olan faktörler ortaya çıkarılarak, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara katkıda bulunulacaktır.  

2.Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Betimsel 

tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma modeli veya yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. 

Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir 

(Karasar, 2004). 
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Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının 

demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci bölümde ise Alexandris & Carrol (1997) 

tarafından geliştirilen, Çoruh (2013) tarafından da Ağrı ilinde uygulanan toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden 

oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türk Toplumu için geçerlik ve güvenirlik 

çalışması ise Karaküçük ve Gürbüz (2006) tarafından yapılmıştır. Bireylerin Boş Zaman Engelleri, 

“Kesinlikle Önemsiz (1)” ve “Önemsiz (2)”, “Önemli (3)”, ve “Çok Önemli (4)” şeklinde 4’lü Likert tipi 

ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 (Statistical Program for 

Social Sciencies) programı ile analiz edilmiştir. 

 

 

BULGULAR 

Katılımcıların demografik özellikleri  

Araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Araştırmaya katılanların % 

59,6’sı erkek, % 40,4’ü kadın iken; % 68,5’i bekâr % 31,5’i ise evlidir. Katılımcıların % 33,5i 18-25, %1,3’ü 

ise 46 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 

5. Tablo 11:Katılımcıların demografik özellikleri (N:391) 

  n %   n % 

Cinsiyet 

Erkek 233 59,6 
Medeni 

Durum 

Evli 123 31,5 

Kadın 158 40,4 Bekâr 268 68,5 

Yaş 

18-25  131 33,5 

Meslek 

Memur 56 14,3 

26-30  128 32,7 Esnaf 101 25,8 

31-35  99 25,3 İşçi 82 21,0 

36-40  21 5,4 Emekli 5 1,3 

41-45  7 1,8 Öğrenci 115 29,4 

46 ve üzeri 5 1,3 Ev Hanımı 32 8,2 

Eğitim 

İlköğretim 59 15,1 

Gelir 

1600 TL Ve Altı 136 34,8 

Lise 102 26,1 1601-2000 TL 153 39,1 

Üniversite 225 57,5 2001-3000 TL 72 18,4 

Lisansüstü 5 1,3 3001-4000 TL 22 5,6 

4001 TL Ve 

Üzeri 
8 2,0 
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Katılımcıların %29,4’ü öğrenci ve %1,3 ü emekli iken; %57,5’i üniversite, %1,3’ü ise lisansüstü düzeyde 

eğitime sahiptir. Yine Tablo 1’de katılımcıların gelir seviyesi incelendiğinde % 39,1’inin 1601-2000 TL 

aralığında, % 2’sinin ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir.   

6. Tablo 2: Katılımcıların boş zaman etkinliklerine günlük ayırdıkları süreler(N:391) 

  n % 

 

Günlük Boş 

Zaman Süreleri 

Boş zamanım yok 22 5,6 

1-2 saat 123 31,5 

3-4 saat 168 43,0 

5-6 saat 39 10,0 

7 saat ve üzeri 39 10,0 

Tablo 2’ye göre katılımcıların % 43’ü boş zaman etkinlikleri için günlük ayırdıkları sürelerin 3-4 saat 

olduğunu,  %5,6’sı ise boş zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir. 

 

7. Tablo 3: Katılımcıların Boş zaman faaliyetlerine katılım yetersizliğinin nedenleri (N: 391) 

  N n % 

 

Boş zaman faaliyetlerine katılım 

yetersizliğinin nedenleri 

Ekonomik yetersizlik 391 307 78,5 

Arkadaş eksikliği 391 43 11,0 

Çevre engelleri 391 255 65,2 

Tesis eksikliği 391 281 71,9 

Alışkanlığın olmaması 391 94 24,0 

Bilgi eksikliği 391 55 14,1 

Diğer 391 18 4,6 

Katılımcıların boş zaman faaliyetlerine katılımlarındaki yetersizliğin nedenleri incelendiğinde ise %78,5’inin 

ekonomik yetersizlikler, %71,9’unun tesis eksiklikleri ve %65,2’sinin çevre engelleri nedeniyle boş zaman 

faaliyetlerine yeterli katılım gösteremedikleri bulgulanmıştır. 

 

8. Tablo 4: Katılımcıların Çankırı ilinin rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşleri (N:391) 

  n % 

 

Kesinlikle yetersiz 265 67,8 

Yetersiz 97 24,8 
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Çankırı da boş zaman 

değerlendirilebilecek alanların 

yeterliliği 

Kısmen yeterli 20 5,1 

Yeterli 1 ,3 

Kesinlikle yeterli 8 2,0 

Tablo 4’de yer alan Çankırı ili rekreasyon alanlarının yeterliliğine ilişkin görüşler incelendiğinde 

katılımcıların % 67,8’i Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarını boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle 

yetersiz bulduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Çankırı ilindeki rekreasyon alanlarının yeterliliğinin 

geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

9. Tablo 5: Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinlikler 

  N n % 

Tercih edilen boş 

zaman 

etkinlikleri 

Kitap, Gazete Ve Dergi Okurum 391 159 40,7 

Spor Yaparım 391 125 32,0 

TV Seyrederim 391 324 82,9 

Ailemle Vakit Geçirirm 391 111 28,4 

Şehir Dışına Seyahat Ederim 391 155 39,6 

Müzik Dinlerim 391 195 49,9 

Pikniğe Giderim 391 176 45,0 

Parka Giderim 391 111 28,4 

El İşi Yaparım 391 27 6,9 

Okey/ Tavla Oynarım 391 86 22,0 

Arkadaş Komşu Ve Akraba Ziyareti 391 82 21,0 

Kafe Ve Pastaneye Giderim 391 172 44,0 

Dinlenirim 391 233 59,6 

Alışveriş Yaparım/Çarşı Pazar Dolaşırım 391 139 35,5 

İnternette Vakit Geçiririm 391 294 75,2 

Bahçe İşleri İle Uğraşırım 391 35 9,0 

Çeşitli Kurslara Katılırım 391 70 17,9 

Sinema Tiyatro Konsere Giderim 391 249 63,7 

Doğada Yürüyüş Yaparım 391 52 13,3 

Radyo Dinlerim 391 33 8,4 
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Telefonla Arkadaşlarımla Konuşurum 391 87 22,3 

Diğer 391 12 3,1 

Tablo 5’e göre katılımcıların en çok tercih ettiği boş zaman değerlendirme etkinliğinin (%82,9) televizyon 

izlemek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların % 75,2’si ise internette vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlar yerel halkın pasif katılımlı rekreasyonel etkinliklere yöneldiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

 

10. Tablo 6: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen zaman ve ilgi eksikliği alt 

boyutuna yönelik görüşleri 

 

 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen zaman ve ilgi eksikliği 

alt boyutu 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
li

 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
li

 

O
rt

a
la

m
a
 

n % n % n % n % 

İş/çalışma zamanının yoğun olması 44 
11,

3 
135 

34,

5 
167 

42,

7 
45 

11,

5 
2,54 

Aile için zaman ayırmak zorunda 

olmak 
43 

11,

0 
145 

37,

1 
148 

37,

9 
55 

14,

1 
2,55 

Sosyal etkinlikler için zaman 

ayırmak zorunda olmak 
43 

11,

0 
97 

24,

8 
165 

42,

2 
86 

22,

0 
2,75 

Program zamanlarının uygun 

olmaması 
36 9,2 92 

23,

5 
159 

40,

7 
104 

26,

6 
2,85 

Geçmişte bu tür etkinlikleri 

sevmemek 
61 

15,

6 
138 

35,

3 
98 

25,

1 
94 

24,

0 
2,58 

İlgili olmamak 63 
16,

1 
109 

27,

9 
153 

39,

1 
66 

16,

9 
2,57 

Rutin programı bozmak istememek 48 
12,

3 
99 

25,

3 
108 

27,

6 
136 

34,

8 
2,85 

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen zaman ve ilgi eksikliği alt boyutunda 

en yüksek ortalama değerler olarak program zamanlarının uygun olmaması ve katılımcıların rutin 

programlarını bozmak istememelerinin rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

 

Tablo 7: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen birey psikolojisi alt boyutuna yönelik 

görüşleri 
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Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Birey Psikolojisi Alt 

Boyutu 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
li

 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
li

 

O
rt

a
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m
a
 

n % n % n % n % 

Aktivitelerin yorgunluk hissi vermesi 
64 

16,

4 
70 

17,

9 
148 

37,

9 
109 

27,

9 
2,77 

Kendini yorgun hissetmek 
32 8,2 78 

19,

9 
173 

44,

2 
108 

27,

6 
2,91 

Sakatlanmaktan korkmak 
67 

17,

1 
91 

23,

3 
133 

34,

0 
100 

25,

6 
2,68 

Sağlık problemleri 
55 

14,

1 
124 

31,

7 
115 

29,

4 
97 

24,

8 
2,65 

Kendini güvende hissetmemek 
85 

21,

7 
117 

29,

9 
109 

27,

9 
80 

20,

5 
2,47 

Sosyal ortamlardan mutlu olmamak 
104 

26,

6 
94 

24,

0 
99 

25,

3 
94 

24,

0 
2,47 

Tablo 7’ye göre araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen birey psikolojisi alt 

boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların kendilerini yorgun hissetmelerinin rekreasyonel 

faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir. Katılımcıların çalışma koşullarının ağırlığı ve sürelerinin 

uzunluğu nedeniyle rekreasyonel etkinliklere katılmadıkları ya da pasif katılımlı aktivitelere yöneldiği 

değerlendirilebilir.  

Tablo 8: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen bilgi eksikliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Bilgi eksikliği alt boyutu 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n

em
li

 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
li

 

O
rt

a
la

m
a
 

n % n % n % n % 

Nerden öğreneceğini bilmemek 
72 

18,

4 
168 

43,

0 
101 

25,

8 
50 

12,

8 
2,33 

Nerede katılacağını bilmemek 
75 

19,

2 
109 

27,

9 
112 

28,

6 
95 

24,

3 
2,58 

Öğretecek kimsenin olmaması 
104 

26,

6 
99 

25,

3 
97 

24,

8 
91 

23,

3 
2,45 
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Tablo 8 incelendiğinde araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen bilgi eksikliği 

alt boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların rekreasyonel etkinliklere nerede katılacaklarını 

bilmemelerinin faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

Tablo 9: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen ulaşım sorunu alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Ulaşım Sorunu Alt 

boyutu K
es

in
li

k
le

 

Ö
n

em
si

z
 

Ö
n
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si

z
 

Ö
n

em
li

 

K
es

in
li

k
le

 

Ö
n
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li

 

O
rt

a
la

m
a
 

 
 

 
 

n % n % n % n % 

Eve yakın imkânların olmaması 
69 

17,

6 
100 

25,

6 
146 

37,

3 
76 

19,

4 
2,59 

Ulaşımın zaman alması 
80 

20,

5 
84 

21,

5 
145 

37,

1 
82 

21,

0 
2,59 

Arabamın olmaması 
70 

17,

9 
98 

25,

1 
98 

25,

1 
125 

32,

0 
2,71 

Yeteri kadar paranın olmaması 
56 

14,

3 
113 

28,

9 
136 

34,

8 
86 

22,

0 
2,64 

Tablo 9’da yer alan araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen ulaşım sorunu alt 

boyutunda en yüksek ortalama değer olarak katılımcıların arabalarının olmamasının rekreasyonel faaliyetlere 

katılımı engellediği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen tesis yetersizliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Tesis Yetersizliği alt 

boyutu 
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n % n % n % n % 
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Tesis donanımının yetersiz olması 

74 

18,

9 94 

24,

0 134 

34,

3 89 

22,

8 

2,61 

Tesislerin yetersiz olması 

82 

21,

0 106 

27,

1 98 

25,

1 105 

26,

9 

2,58 

Tesislerin kalabalık olması 

56 

14,

3 111 

28,

4 125 

32,

0 99 

25,

3 

2,68 

Sunulan hizmetleri beğenmemek 

56 

14,

3 118 

30,

2 138 

35,

3 79 

20,

2 

2,61 

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen tesis yetersizliği alt boyutunda en 

yüksek ortalama değer olarak tesislerin kalabalık olmasının rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği 

görülmektedir.  

 

 

 

 

Tablo 11: Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen Arkadaş Eksikliği alt boyutuna yönelik 

görüşleri 

Boş zaman aktivitelerine katılımı 

engelleyen Arkadaş Eksikliği alt 

boyutu 

K
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O
rt

a
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m
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n % n % n % n % 

Arkadaşlarımın zamanının olmaması 
80 

20,

5 
111 

28,

4 
110 

28,

1 
90 

23,

0 
2,54 

Beraber katılacak kimsenin olmaması 
69 

17,

6 
114 

29,

2 
102 

26,

1 
106 

27,

1 
2,63 

Arkadaşlarımın bu tür etkinliklere 

katılmaktan hoşlanmaması 
79 

20,

2 
109 

27,

9 
98 

25,

1 
105 

26,

9 
2,59 

Tablo 11 de yer alan araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen arkadaş eksikliği 

alt boyutunda en yüksek ortalama değerin katılımcıların beraber katılacağı kimsenin olmamasının 

rekreasyonel faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Genel olarak incelendiğinde, boş zaman olgusu, insanların çalışma ve iş hayatı  için ayrılan zorunlu 

zamanların ve temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılan serbest zamanların dışında yer alan zaman 

dilimi olarak ifade edilebilir. Literatürde yer alan tanımlar dikkate alındığında rekreasyon; kişilerin boş 
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zamanlarında gerek zihinsel ve gerekse fiziksel olarak yenilenmek amacıyla katıldıkları çeşitli etkinlikleri 

kapsamaktadır (Öztürk ve Tecimen, 2017). Bu aktiviteler; açık veya kapalı alanlarda; aktif ya da pasif katılım 

gerektiren şekillerde; kent içinde veya kırsal alanlarda yapılan etkinlikler olabilmektedir.  

Rekreasyonel faaliyetlere katılımın bireylerin yaşam kalitesine ve çalışma motivasyonuna olumlu etkilerinin 

olduğunun belirlenmesine rağmen, günümüzde pek çok kişinin rekreasyonel amaçlı etkinliklere yeterli 

düzeyde katılmadığı görülmektedir. Rekreasyonel etkinliklere yeterli katılımın gösteril(e)memesinin pek çok 

nedeni olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımlarını 

engelleyen faktörlerin başında “birey psikolojisi” faktörünün yer aldığı ve bunu sırasıyla; “zaman ve ilgi 

eksikliği”, “ulaşım eksikliği” , “tesis yetersizliği” ve “bilgi eksikliği”  faktörlerinin izlediği ve “arkadaş 

eksikliği” faktörünün ise sıralamanın sonunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan   tanımlar   dikkate   alındığına  rekreasyon,   bireylerin   boş   zamanlarında   zihinsel   ve   fiziksel 

 yönden   yenilenmek   amacıyla  yapmış  olduğu  çeşitli  aktiviteleri  kapsamaktadır. 

Bu  aktiviteler  gezmek,  eğlenmek,  dinlenmek, kendini  geliştirmek  vb.  birçok  etkinliği  içine  almaktadır. 

Katılımcıların boş zaman etkinliklerine katılım engellerinde birey psikolojisi alt boyutunda kendini yorgun 

hissetmek ifadesinin en yüksek ortalama puana sahip olmasının nedeni bedenen yoğun çalışma temposu 

içerisinde olan bireylerin boş zamanlarını pasif etkinliklerle ve dinlenerek geçirdikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Katılımcıların %59,6’sının boş zamanlarında dinlendiklerini belirtmeleri bu çıkarımı 

desteklemektedir.  

Ulaşım eksikliği alt boyutunda katılımcıların arabalarının olmaması ve tesis yetersizliği alt boyutunda ise 

tesislerin kalabalık olmasının boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen unsurlar olduğu görülmektedir. 

Bu noktada şehrin farklı noktalarına yeni rekreasyon alanlarının yapılması, mevcut ve yeni yapılacak tesislere 

toplu ulaşımın sağlanmasının boş zaman aktivitelerine katılımı arttıracağı düşünülmektedir.  

Araştırma grubunun boş zaman aktivitelerine katılımlarını engelleyen bilgi eksikliği alt boyutunda en yüksek 

ortalama değer olarak katılımcıların rekreasyonel etkinliklere nerede katılacaklarını bilmemelerinin 

faaliyetlere katılımı engellediği görülmektedir. Yapılacak olan bilgilendirme faaliyetlerinin ve kent 

merkezinde yer alan rekreasyonel alanların sayısının arttırılması ve kullanım koşullarının iyileştirilmesinin 

rekreatif etkinliklere katılımı artırabileceği söylenebilir. 

Çalışma bulguları araştırma grubunun %63’ünün boş zaman faaliyetlerine günlük 3-4 saat ve üzeri saat 

zaman ayırdıklarını göstermektedir. Bu faaliyetler ağırlıklı olarak TV izlemek, internette vakit geçirmek ve 

dinlenmek gibi pasif katılımlı etkinlikleri içermektedir. Bu sonuçlar katılımcıların Çankırı ilindeki 

rekreasyon alanlarının boş zaman faaliyetleri açısından kesinlikle yetersiz olarak değerlendirdiği sonucunu 

desteklemektedir. Boş zamanların değerlendirilmesinde rekreasyonel faaliyetlerin yaşam kalitesini arttıran 

önemli bir faktör olduğu değerlendirildiğinde Çankırı’da yaşayan halkın katılabileceği farklı rekreatif 

etkinlik seçeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yerel halkın rekreasyonel faaliyetlere 

yönelik bilgi ve ilgilerinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılması, boş zamanların daha verimli bir 

şekilde değerlendirilmesi konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Uzm. Bayram Kaya 
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Öz 

Ülkelerin sportif başarıları kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok 

geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. Bu 

başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun yaş ve 

uygun spor branşına yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir.  

Son zamanlarda Türk futbolunda,  özellikle milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da 

katılamayarak başarısızlığımızı net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana 

nedenlerden biri de altyapı eksikliği olduğunu söylenebilir. Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra 

futbolda yeni yapılanmaya giden ve çeşitli projelerle altyapıya verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci 

bir milli takım çıkarabilen Almanya, 2014 Dünya kupasını da kazanması altyapıya ne kadar önem 

verdiklerini açıkça göstermektedir. 2014 yılındaki maçlarında kullandığı kadrosundaki oyunculara 

bakıldığında liglerinde başarılı olmuş önemli isimlerin yetiştikleri kulüpte futbol oynadıkları belirlenmiştir.  

Araştırmanın amacı, Türkiye ile Almanya’nın futbol altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan 

oyuncu sayıları incelenerek karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır. 

Yatay yaklaşımda Türkiye’deki ve Almanya’daki futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, 

basılı kaynaklarına ve web sayfalarının incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin 

futbol altyapısının genel özellikleri ve sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından taranmıştır.  

Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı oldukları, yaptıkları 

işin bilicinde, yetenek seçiminde adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Almanya Türkiye’ye göre 

tesis ve malzeme açısından da farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Futbol, Futbol alt yapısı, Türkiye’de ve Almanya futbol alt yapılarının karşılaştırılması  

 

COMPARISON BETWEEN TURKEY AND GERMANY FOOTBALL EXAMINING IN 

FRASTRUCTURE 

 

Abstract 

The sporty achievements of the countries provide a positive contribution to the political and economic 

developments of the countries as well as their recognition and prestige. The early concept of the importance 

of sport, countries, spore have made very broad-based investments, and as a result they have achieved 

international success. The most important factors of this success are the orientation of skilled young people 
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to the appropriate age and appropriate sports branch in infrastructure and infrastructure selection together 

with the infrastructure operators. 

 

Recently we have clearly noticed our failure in Turkish football, especially not participating in the 2018 

World Cup at national teams’ level. One of the main reasons underlying this failure can be said to be lack of 

infrastructure. Especially after the 2002 World Cup, Germany is able to draw a second national team due to 

the new structure in the football and the importance given to the infrastructure by various projects, it shows 

clearly how important the 2014 World Cup is to the infrastructure. When we looked at the players in the 

squad that we used in the matches of 2014, it was determined that the important people who were successful 

in their leagues played football in the clubs they grew up. 

Purpose of the study, the general features of Germany's football infrastructure in Turkey and the 

infrastructure is examined, compared with the number of players. In the comparison, horizontal approach 

model was applied. Certain elements of football infrastructure in Turkey and in Germany on the horizontal 

approach are discussed. The data is based on an examination of the printed resources and web pages, so that 

the general characteristics and numerical information of the football infrastructure of the countries in question 

are scanned from printed sources and web pages. 

As a result, it has been determined that the infrastructure trainees in Germany are more equipped than the 

Turkish trainers and that they are fair in the selection of talent. It was determined that there were differences 

in terms of plant and materials by Germany Turkey. 

Keywords: Football, Football infrastructure, Comparison of Turkey and Germany football infrastructure  

 

Giriş 

Dünya tarihinin gelişim sürecinde pek çok spor insanları etkisi altına almasına rağmen hiçbir spor branşı 

futbol kadar popüler olmamıştır.1Buna göre futbol günümüzde spor olmanın yanında büyük bir endüstri 

haline gelmiştir.21. Yüzyılın başlarından itibaren futbol, Dünya genelinde en çok izlenen, büyük bir ticari 

kapasiteye ve endüstriye ulaşmıştır.1 

 

Bu endüstri ile birlikte kulüpler dev şirketlere dönüşmüştür. Takımlar amaçlarına ulaşabilmek için büyük 

paralar harcayarak daha nitelikli futbolcuları kadrosuna katmıştır. Yapılan bu büyük transferlerle birlikte 

harcanan büyük paralar kulüpleri zamanla ekonomik krize itmiştir. Bunun sonucunda da bu kulüpler amatör 

kümeye düşmüşler hatta tamamen yok olmuşlardır.1Konuya ilişkin en önemli örnek Ordu spor olmuştur 

borçlarından dolayı küme düşmeye kadar indirilmiştir UEFA kriterlerine uyum sağlayamamış sporculara 

borçlarını ödeyemediği için lige eksi puanlarla başlayarak her yıl bir lig düşmüştür.  

 

Pahalı transferlerin neden olduğu ekonomik krizlerin çözümünde akılcı transfer politikalarının yanı sıra iyi 

organize olmuş, verimli bir şekilde işleyen altyapı sistemleri de oldukça etkili olabilmektedir.2 

Spor kulüplerinin sağlam bir altyapıya sahip olmalarında kendi çabaları kadar ülkelerinin uyguladıkları 

sağlam ve tutarlı spor politikalarının da önemli olduğu söylenebilir.  
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Ülkelerin sportif başarıları, kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok 

geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. Bu 

başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun yaş ve 

uygun spora yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir.3 

Elit bir sporcunun yetiştirilmesi için iyi eğiticiler tarafından uzun yıllar planlı ve programlı çalıştırılması, iyi 

malzeme ve tesis gerekmektedir. 4 

 

Türkiye Milli Takımının başarıya giden yolda altyapıya verilen önemin fark edilmesinde başka ülkelere 

bakmasına gerek yoktur. Çünkü Türkiye Milli Takımının geçmişte gösterdiği başarılı performanslara 

baktığımızda kadroda yer alan kilit isimlerin kendi yetiştikleri kulüplerin formasını giydikleri 

görülmektedir.5 

 

Tablo 1. Türkiye Milli Takımının 2002-2016 yıllarında kadrosunda olan ve altyapısında yetişip 

formasını giydikleri kulüpler.* 

    

                          2002 YILI                            2008 YILI                               2016 YILI  

         FUTBOLCU 

 

KULÜBÜ             FUTBOLCU KULÜBÜ       FUTBOLCU KULÜBÜ   

Bülent 

Korkmaz 

 

Galatasaray Tolga Zengin Trabzonspor Mahmut Tekdemir Medipol 

Başakşehir 

Okan Buruk 

 

Galatasaray Sabri Sarıoğlu Galatasaray Serdar Kahveci Bursaspor 

Tugay 

Kerimoğlu 

 

Galatasaray  Arda Turan Galatasaray  Ahmet Yılmaz 

Çalık 

Gençlerbirliği 

  

 

Semih Şentürk Fenerbahçe  Ahmet Oğuz Gençlerbirliği 

*http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable sitesinden alınmıştır. 

 

Son zamanlarda ülkemiz futbolda,  özellikle milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da 

katılamayarak başarısızlığımızı net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana 

nedenlerden biri de altyapı eksikliği olduğu söylenebilir. Yılmaz (2014) makalesinde Türk futbolunda 
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altyapıdan yeterince oyuncu yetişmediğini savunmaktadır.6 Tablo 1.’de 2016 yılında Türkiye Milli 

Takımında olan ve altyapısında yetişip formasını giydiği futbolcuların azlığıyla birlikte bu oyuncuların üst 

seviyede oyuncular olmadığı görülmektir. 

 

Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolda yeni yapılanmaya giden ve çeşitli projelerle altyapıya 

verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci bir milli takım çıkarabilen Almanya, 2014 Dünya kupasını da 

kazanması altyapıya ne kadar önem verdiklerini açıkça göstermektedir. 2014 yılındaki maçlarında kullandığı 

kadrosundaki oyunculara baktığımızda liglerinde başarılı olmuş önemli isimlerin genellikle yetiştikleri 

kulüpte futbol oynadıkları görülmektedir.7 

 

Tablo 2. Almanya Milli Takımı'nın 2014 kadrosunda olan ve altyapısında yetişip formasını giydikleri 

kulüpler.* 

 

FUTBOLCU  

 

KULÜBÜ  

 

Benedikt Höwedes  

 

Schalke 04  

 

Marcel Schmelzer  

 

Borussia Dortmu  

 

Julien Draxler  

 

Schalke 04  

 

Thomas Müller  

 

Bayern Münih  

 

Toni Kroos  

 

Bayern Münih  

 

*http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable sitesinden alınmıştır. 

 

Almanya Milli Takımı’nın 16 Ocak 2014 tarihindeki FİFA Dünya sıralamasındaki 2. Sırada olması tesadüfî 

olmadığı ve altyapısından yetiştikleri kulüplerde forma giyen oyunculara bakıldığında başarının neticelerini 

aldıkları belirtilmektedir.7 

 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere Türk Milli Takımının 2002- 2008 yılları arasında Dünya Kupasında ve 

Avrupa Şampiyonasında başarılı olmasında milli takım kadrosunda olan ve altyapısında yetişip formasını 
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giydiği kulüplerde kritik mevkilerde başarılı olan oyuncuların olması buna karşın yakın tarihteki 

başarısızlığının nedenlerinden birinin de yetiştiği kulüpte oynayıp milli takım kadrosunda bulunan kritik 

mevkideki oyuncuların azlığı ve bu oyuncuların yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tablo 2’de 

Almanya milli takımında, altyapısından yetiştikleri kulüplerde forma giyen oyuncuların fazlalığı ve üst 

seviyede oyuncular olmalarından başarılı neticeler almaları tesadüfi değildir. Bu doğrultuda Türk futbol 

altyapısı ile Alman futbol altyapısı karşılaştırılarak, eksiklerimizi ve hatalarımızı giderici önlemler alınması 

açısından önemli olduğu söylenebilir.  

 

Türkiye’de Altyapıya Genel Bir Bakış 

Tüm dünyada yaygın olarak yapılan ve en çok sevilen spor dallarının başında gelen futbol, çok güzel, dürüst 

ve üstün teknikte oynandığında kalitesi daha da artan ve en zor iklim şartları altında bile milyonlarca insanı 

statlara çekebilen bir spor dalıdır.6 

Futbol oyununun nasıl bir oyun olduğu, bu oyunun gerçekleştirilebilmesi için hangi davranış ve yeteneklere 

ihtiyaç duyulduğu ve oyun için diğer tüm kural ve özellikler insanların pek çoğu tarafından bilinmektedir.7 

 

Günümüzdeki futbol daha teknik ve taktik beceriye,fiziksel imkânlardaki artışa dayanmaktadır.8Teknik ve 

taktik becerilerin yanında fiziksel imkânların artmasında altyapının büyük önem taşıdığı söylenebilir. Futbol 

oyununa ilişkin teknik, taktik ve özellikle de bedensel gereklerin ve özelliklerin, altyapı denen küçük yaş 

gruplarına yönelik eğitim sürecinde nasıl verilmesi ve geliştirilmesi gereğidir.4 

 

Altyapı, "kulüplerde yer alan küçük yaştaki oyuncuları kalitatif ve kantitatif olarak A Takıma yetiştirmeye 

ve hazırlamaya yönelik çalışan sistemsel bir süreç ve organizasyon olarak tanımlanabilir."8 

Futbol kulüplerinin altyapısı kulübün içerisinde bulunduğu şartlara, günün koşullarına göre belirli bir 

hiyerarşi içinde yetki ve sorumlulukların belirlenip ortaya konulduğu örgütlenmedir. Aynı zamanda bu örgüt 

içinde olan çalışanların alanında uzman, istenilen yeterliliğe sahip olan kişiler olması gerekir. Bu 

örgütlenmede en önemli kişi altyapı antrenörüdür. Genç sporcuların gelişim dönemini de içine alan bu 

süreçte sporculara rol model olma gibi sorumlulukları da vardır.9 

Altyapı antrenörlerinin yaptıkları işin ne amaçla yapıldığına dair bir felsefeye sahip olmalıdırlar. Diğer bir 

ifadeyle altyapı sisteminin ve kavramının ne olduğunu iyi bilmeli ve oyuncuları ve takımını yarıştırmaktan 

çok geliştirmeyi amaç edinmelidir.10 

Altyapı kavramı ülkemizde tam olarak oturmamıştır. Genel olarak altyapı hocalarının amacı üstyapıya 

yükselmek ve orada kalıcı olmaktır. Bu durumda altyapı antrenörlüğü bir amaç olmaktan çıkıp araç 

durumuna dönüşmüştür.11 

 

Türkiye’de mesleği sadece altyapı antrenörü olan kişi sayısı neredeyse yok gibidir. Türkiye’de futbol altyapı 

eğitimi sorununun nedenlerinden biri de budur. İşi tam olarak futbol altyapı eğitimi olmayan kişilerin 

yaptıkları katkı çoğu zaman hobi düzeyini geçememektedir.12 
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Altyapı antrenörlerinin yanlış tutumları ve yetersizliklerinin dışında ülkemizde futbol altyapılarında pek çok 

sorunlar vardır. Necmettin Erbakan Üniversitesine ait bir gazete haberinde Konya Sporun çeşitli 

kademesindeki altyapı hocalarıyla yapılan röportajlarda; tesisleşme ve malzeme eksikliğini vurgulamışlardır. 

Ayrıca yetenekli sporcuların takibi konusunda da antrenör ve kulüp bazında ciddi sorunların olduğu 

belirtmişlerdir. Hoca ile sporcunun ailesi ve okulu arasında da iletişim eksikliklerinden 

bahsetmişlerdir.Akademi ligleri dikkatli incelendiği zaman bu liglerde bazı büyük takımların tesis ve 

malzeme kriterlerini gerçekleştiremediklerini, antrenörlerin ise yetersiz oldukları anlaşılmaktadır.12 

 

Türkiye’de altyapı oyuncuları okudukları okulda çoğu zaman derslere girmezken derslerinden de istenilen 

kazanımları almadan hocalarının insifiyatiyle geçmektedirler. Öyle ki öğrenci sporcular Okullar da 

turnuvalarda dereceye girmek ve gazete köşelerinde çıkma gayretine girmişlerdir.13 

İngilizcede keşfe çıkma, yetenek avcısı biçiminde çevrilen “scout”, futbolda yetenekli oyuncuları bulma, 

takip etme, izleme olarak bilinir. Hem hazır oyuncuların transferinde hem de futbol yeteneği olan çocukların 

tespitinde büyük önem taşımaktadır.7 

Scoutun Avrupa ülkelerindeki uygulanış biçimiyle yetenekli ve gelecek vaat eden futbolcuların seçimiyken 

ülkemizde scout yakın zamana kadar yetenekten ziyade bulunduğu takımın eksik mevkilerine yönelik 

gözlemlenen futbolcunun takıma ne verebileceğini çözmeye çalışmıştır.14 Buradan yola çıkacak olursak 

Ülkemizde futbol altyapı modellerini daha iyi anlamak için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 

Trabzonspor gibi ülkemizin önde gelen futbol kulüplerinin son yıllardaki yetiştirdikleri altyapıdan çıkan 

futbolcuların sayısal değerleri ve bu oyuncuların kariyerleri, Türk futbol altyapısının başarısı konusunda az 

da olsa ipucu verebilecektir. 

 

 

Tablo 3. 2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe altyapısından çıkan bazı oyuncuların transfer 

oldukları dönemdeki piyasa değerleri ve kulübün satışlardan elde ettiği gelir.* 

FUTBOLCU PİYASA DEĞERİ ELDE EDİLEN GELİR 

Rcep Biler  

 

500 BİN EURO                  - 

Can ARAT 300 BİN EURO                  - 

Olcan ADIN 900 BİN EURO                  - 

Semih ŞENTÜRK 1.5 MİLYON EURO                  - 

Kerim ZENGİN 800 BİN EURO                  - 

Ertuğrul TAŞKIRAN 1 MİLYON EURO                  - 

Gökay İRAVUL 900 BİN EURO                  - 

* www.transfermarket.com internet sitesinden alınmıştır.  
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Tablo 3’de de anlaşılacağı üzere Fenerbahçe’nin diğer takımlara göre altyapıya daha az önem verdiği ve yine 

tablo 3’de Fenerbahçe kulübünün altyapıda yetişen oyuncularından bonservis geliri elde edemediği 

görülmektedir.  

Tablo 4. 2002-2013 yılları arasında Galatasaray kulübünün altyapısından çıkan oyuncular.* 

SEZON FUTBOLCULAR 

2002/2003  İlker Erbay, Sabri Sarıoğlu 

2003/2004 YOK 

2004-2005 Eray Fırat, Uğur Uçar, Cafercan Aksu, Mülayim 

Erdem 

2005-2006 Ferhat Öztorun, Mehmet Güven, Erkan Ferin, Aydin Yilmaz, Zafer Sakar, Özgürcan Özcan, 

Arda Turan 

2006-2007 Ilker Cihan, Ugur Erdogan 

2007-2008 Efecan Karaca, Mehmet Duz, Soner Cihan, Semih Kaya, Anil Karaer, Cagri Yarkin, Firat 

Kocaoglu 

2008-2009 Gökhan Öztürk, Ersel Cetinkaya, Aytac Akdag, Semih Erdem,Irfan Basaran, Serkan Askin 

Aggez, Murat Akca, Muhammed Ali Atam, Erhan Sentürk, Gür Ege Gürel 

2009-2010 Cumhur Yilmaztürk, Berk Neziroglulari, Cetin Güngör, Sinan Osmanoglu, Emre 

Colak,Serdar Eylik 

2010-2011 YOK 

2011-2012 Cem Sultan, Anil Dilaver, Emirhan Ergün, Caner Öztel, Ahmet Kesim 

2012-2013 Eray Iscan, Cem Sultan, Anil Dilaver, Emirhan Ergün, Caner Öztel, Ahmet Kesim 

*www.transfer market.com internet sitesinden alınmıştır. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi 2002-2013 yılları arasında Galatasaray futbol kulübünde altyapısında toplam 50 

futbolcu çıkmıştır. Bunlardan Sabri SARIOĞLU, Arda TURAN, Semih KAYA, Emre ÇOLAK üst 

seviyedeki takımlarımızda oynamışlardır. Arda TURAN Barcelona, Semih KAYA Sparta Prag’a, Emre 

ÇOLAK ise Deportivo La Coruna ‘ya transfer olmuşlardır. 

Tablo 5. Son Dönemlerde Beşiktaş  A takımında Oynayan Altyapı Kökenli Oyuncular.* 

FUTBOLCU SÜPER LİGDE OYNAMA  A MİLLİ OLMA 

Mehmet Sedef  X  

Serdar Özkan  X X 

İbrahim Kaş  X X 

Batuhan Karadeniz  X  
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Ali Kuçik X  

Emre Özkan  X  

Ergün Aydın  X  

Kenan Özer X  

Soner Ergençay  X  

Nail Tilbaç  X  

*www.transfermarket.com internet sitesinden alınmıştır. 

Tablo 5’de son dönemlerde Beşiktaş altyapısından yetişip A takımda oynayan futbolcular verilmiştir. Bu 

futbolcuların büyük bir kısmı süper ligde oynamış ve hala bazıları oynamalarına rağmen sadece Serdar Özkan 

ve İbrahim Kaş A Milli takıma yükselebilmiştir. 

14 Ocak 2016 Haber Türk gazetesindeki alıntıya göre; 2000-2011 sezonunda A takımda görev yapan Sadi 

TEKELİOĞLU Trabzonspor’da son dönemde A takımda görev yapmasıyla alt yapıdan yetişen oyunculara 

forma şansı verdiğini, "Bu oyuncular Trabzonspor'a 10-15 yıl fayda sağlayacak oyuncular. Onlara 

güveniyoruz. Onlar da bizi mahcup etmiyorlar. İleriki dönemlerde Trabzonspor alt yapısı ülke futboluna 

önemli bir damga vuracaktır ben buna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştır.13 

Sadi TEKELİOĞLU’nun 2011 yılındaki bu açıklaması 2017 yılında oluşturulun Trabzonspor kadrosunu 

doğrultan nitelikteydi. 

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda 26 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele eden Trabzonspor’un mevcut 

kadrosunda altyapısından yetişen 8 futbolcu dikkat çekmektedir. Bordo mavililerde Arda Akbulut, Uğurcan 

Çakır, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Batuhan 

Artarslan altyapıdan yetişen ve kadroda bulunan oyunculardır.15 

Tablo 6. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2013/2014 sezonu ilk yarısında altyapıdan çıkmış 

oyuncularının sayısı ve toplam sahada kaldıkları dakikalar.* 

TAKIMLAR  

 

 

KADRODAKİ ALTYAPI 

KÖKENLİ OYUNCU SAYISI  

 

ALDIKLARI SÜRELER*  

 

Galatasaray  

 

5 3997 

 

Fenerbahçe  

 

2 390 

Beşiktaş  

 

3 797 

*www.transfer market.com internet sitesinden alınmıştır.  
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Tablo 6’dan ortaya çıkan verilere göre Galatasaray’ın Fenerbahçe ve Beşiktaşa göre altyapıdan daha çok 

yararlandığı görülmektedir. Bu oyunculardan Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak hem kulübünün hem 

de milli takımının formasını başarıyla giyen isimler olmuştur.  

Tablo7. 2017-2018 sezonunda altyapıdan gelen futbolcuların takımlara dağılımı, oynadıkları lig 

maçları, attıkları goller ve toplam değerleri.  

Kulüp 
Alt yapıdan gelen 

oyuncular 

Lig 

maçları 

Lig 

golleri 
Toplam değer 

Trabzon A.Ş. 8 56 10 4,30 mil.Euro 

Gençlerbirliği S.K. 7 273 10 4,88 mil.Euro 

Bursaspor 7 228 40 5,40 mil.Euro 

Fenerbahçe S.K. 6 8 0 1,00 mil.Euro 

Göztepe A.Ş. 5 15 1 1,20 mil.Euro 

Galatasaray S.K. 4 6 0 550 bin.Euro 

Kasımpaşa A.Ş. 4 13 0 300 bin.Euro 

Beşiktaş J.K. 3 206 4 4,85 mil.Euro 

Demir grup Sivasspor  3 0 0 100 bin.Euro 

Atiker Konyaspor 2 75 3 1,05 mil.Euro 

Teleset Mobilya Akhisarspor 2 4 0 300 bin.Euro 

Aytemiz Alanyaspor 1 0 0 50 bin.Euro 

Antalyaspor A.Ş. 1 2 0 50 bin.Euro 

Kardemir Karabükspor 0 0 0 - 

Osmanlı spor Futbol Kulübü 0 0 0 - 

Kayserispor 0 0 0 - 

Medipol Başakşehir 0 0 0 - 

Evkur Yeni Malatyaspor 0 0 0 - 

 

Tablo 7’deki verilere göre altyapıda enfazla oyuncu çıkaran kulüp 8 oyuncuyla Trabzonspor, hiç oyuncu 

çıkaramayan kulüpler Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni 

Malatya spor olmak üzere toplam 5 tanedir. En fazla altyapı futbolcularında oynadıkları lig maçlarını baz 

alırsak Gençlerbirliği, Bursaspor ve Beşiktaş’tır. Altyapıda çıkan oyuncu sayısı Beşiktaş sadece 3 olmasına 

rağmen bu oyuncuların toplam değerinin 4.85 milyon €’ ya ulaşması Beşiktaş futbol takımının Türkiye’de 

en son yaşadığı şampiyonluklar ve Avrupa’daki başarılardan kaynaklandığı söylenebilir. Takımlarımızın 

altyapıda çıkan futbolcularımıza çok fazla lig maçlarında oynama şansı vermedikleri ve bunun sonucu olarak 

https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/spiele.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/spiele.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/anzahl.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/tore.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/tore.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/gesamtwert.desc
https://www.transfermarkt.com.tr/super-lig/eigengewaechse/wettbewerb/TR1/sort/anzahl.desc


123 
 

da bu oyuncuların kendilerini yeteri kadar geliştiremediklerini var olan yeteneklerini de zamanla 

kaybettikleri söylenebilir.  

Almanya’da Altyapıya Genel Bir Bakış 

Almanya spor ve altyapı modeli için söylenmesi gereken asıl işleyiş; ilgili ve istekli tüm çocukların 

‘’toplumcu yaklaşım modeli’’ anlayışına göre istediği spor branşında eğitimini alması sağlanmasıdır. 

Almanya’da ulusal olarak ilk amaç ülkedeki tüm çocukların sporla buluşmasını sağlamaktır. Okullar ise 

genellikle sağlıklı gelişme amaçlı beden eğitimi faaliyetleri çerçevesinde atletizm, jimnastik, yüzme ve 

oyunları kapsayan ve bunlar gün–zaman dilimine ayrılarak yürütülmektedir.15 

2002 Dünya kupasını finalde kaybeden Almanya eksiklerini giderici değişen şartlara uygun futbolcu 

yetiştirmek için devrim niteliğinde kararlar almışlardır. Ülkelerindeki göçmen ailelerin yetenekli çocuklarını 

kapsayan uyum projesini devreye sokmuşlardır.16 

2003 yılında ülkenin farklı yerlerinde 366 altyapı tesisi oluşturularak 8-14 yaş grubunda yaklaşık 15 bin 

yetenekli sporcu keşfedilecek şekilde yetenek taraması yapılmıştır. Bu sporcular en az UEFA B Lisansına 

sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından defansif (savunmaya dayalı) ve ofansif oyuncular olarak ikiye ayrılan 

genç yetenekler bulundukları bölgenin her yerinde ve iki ayağını da etkili kullanabilecek şekilde 

yetiştirilmişlerdir.13 

Almanya’da 2002 yıllarındaki altyapı sisteminin ilk oyuncularından olan Lahm’’ın birden fazla mevkide 

oynayabilmesi, kariyerine kanatlarda oynayarak başlayan Mesut ÖZİL’in 10 numara pozisyonunda zirveye 

çıkması yine defansif orta saha olarak kariyerine başlayan Hummels’in stoper pozisyonunda oynaması, 

Almanya’nın altyapı sistemi içerisinde birden fazla mevkide oynayabilme üzerine eğitim gördüklerinin birer 

kanıtıdır. 17 

2002-2003 sezonundan buyana bir kulübün profesyonel lisans alabilmesi için akademi açma şartı 

getirilmiştir. Bunların denetlenmesi de çok sıkı biçimde yapılmıştır.14 

Almanya’da bu uygulama hem kulüplere hem de milli takıma olumlu yansımıştır. Örneğin 2014 Dünya 

şampiyonu olan 23 kişilik takımdan Klose ve Weidenfeller dışındaki oyuncuların hepsi bu akademinin 

ürünüdür.14 

Akademi içinde psikolojik destek ve etüt ortamı bir yana; akademilere katılan gençler özel bir okul 

programından da geçebilmektedir. Kulüplere maksimum 10 dakika uzaklıktaki okullarda eğitim gören 

gençler, tüm derslerini geçmezse futbolculuk hayalini de çöpe atmış olmaktadır. Alman Futbol Federasyonu, 

anlaşmalı okullara da her yıl ortalama 30 bin Euro’luk bir destek vermektedir.13 

Akademilere alınan veya seçilen ya da yönlendirilen bir çocuğun profesyonel futbolcu olmasına neredeyse 

kesin gözüyle bakılmaktadır. Çünkü tarama, seçim ve çalışma programları bu amaç doğrultusunda 

planlanmakta ve programlanmaktadır.16 

Tablo 8: Bundesliga takımlarının Amatöre-Akademiye-Performans Merkezlerine yaptıkları 

harcamalar.* 
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*Futbol akademi dergisi, Kasım 2016 tarihli sayısından alınmıştır. 

Tablo8’de de görüldüğü üzere Almanya’daki akademi oluşumuna Bundesliga takımlarının çok büyük 

yatırımlar yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 9: 2002 ile 2010yılları arasındaki  Alman futbol kulüplerinin futbol akademilerine ayırdıkları 

bütçelerin yıllara göre dağılımıdır.* 

*Futbol akademi dergisi, Kasım 2016 tarihli sayısından alınmıştır. 

Tablo 9’da da görüldüğü gibi 2002 yılından itibaren Alman futbol takımlarının profesyonel kulüp 

kurabilmeleri için akademi kurmaları zorunlu hale getirilmesiyle akademilere ayrılan bütçeler ciddi şekilde 

artmıştır. Alman futbolu bunun yakın zamanda meyvelerini almaya başlamış ve ileriki zamanlarda da bu 

durumun çok daha iyi olacağını açık şekilde görülmektedir. 

Bu verilere çerçevesinde Almanya’da uygulanan alt yapı modeline övgülerde bulunmaktan ziyade bir model 

oluşturmak ve bu modelin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve sonuçlarına dikkati çekilmesi 

amaçlanmıştır.16 
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Türkiye’de alt yapısı ve öz kaynakları ile şampiyonluklar yaşayan Trabzonspor’un geçen sezonki akademi 

bütçesi ise yaklaşık 2 milyon lira, yani 800 bin Euro civarındadır. Bu paranın 1,5 milyon lirası ise zaten 

TFF’den gelmektedir.15 

Araştırma Yöntemi 

Bu araştırma Türkiye ile Almanya’nın futbol kulüpleri altyapılarının benzer ve farklı yönlerini nitel olarak 

karşılaştırılmasına yönelik tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada iki ayrı yöntem 

kullanılmıştır. Birinci yöntem tarama modelidir. Tarama modeli geçmişte veya halen var olan bir durumu 

olduğu gibi betimlemektir. Araştırmaya konu olan olay, birey veya nesne bulunduğu ortamda olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır.18 

 

İkinci yöntem ise karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan yatay yaklaşım modelidir. Yatay yaklaşımda 

sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte tüm unsurları incelenir ve aynı döneme ait sorunlar olduğu için çağdaş 

olduğundan benzer çözümler önerilir 18, 19 

 

Karşılaştırılmalı yöntem; sosyal bilimlerde doğa bilimlerindeki gibi deney yapmak çok güç ve sınırlı 

olduğundan bu eksikliği gidermek için karşılaştırmalı yöntemine başvurulmaktadır.20 

 

Araştırmanın Sınırları 

 

Araştırmada Türkiye ile Almanya’nın genel olarak futbol altyapı sistemleri ve altyapıdan çıkan oyuncu 

sayıları son 15 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

 

Bilgi Toplamada Kullanılan Araç ve Teknikler 

 

Türkiye ile Almanya’nın futbol altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan oyuncu sayıları 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır, yatay yaklaşımda Türkiye’deki 

ve Almanya’daki futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, basılı kaynaklarına ve web 

sayfalarının incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin futbol altyapısının genel 

özellikleri ve sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından taranmıştır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Türkiye 

1-Altyapı antrenörü kaynaklı sorunlar; 

a- Altyapı antrenörlerinin yanlış tutum ve davranışları 

b- Yaptıkları işin ne amaçla yaptıklarının pek çoğunun farkında olmaması 

c- Altyapıyı bir üst seviyeye çıkmak için araç olarak görmeleri 
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2- Tesisleşme ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan sorunlar. 

3- Yetenek seçiminde ve seçilen yetenekli gençlerin takibinde yaşanan ciddi sorunlar. 

Sporda sanatta olduğu gibi, en yetenekli bireyleri erken yaşlarda keşfederek, devamlı kontrol altında tutup, 

uzmanlık alanlarındaki en yüksek basamağa tırmanmalarına yardım etmek çok önemlidir.21 

4-Altyapı oyuncularının normal eğitimlerini de sağlıklı yürütememeleri. 

5-Yetenekli çocukların keşfinde dost ahbap ilişkilerinin ön plana çıkması ve hiç hak etmeyen çocukların 

altyapıya seçilmesi. 

Almanya 

1-Sporcular en az UEFA B Lisansına sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından eğitilmektedir. 

2-Sporcuların futbol bilgisini ve becerisinin gelişmesine çok önem verilmektedir. 

Defansif(savunmaya yönelik)ve ofansif (hücuma yönelik)oyuncular olarak ikiye ayrılan genç yetenekler 

bulundukları bölgenin her yerinde ve iki ayağını da etkili kullanabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.13 

3- Ülkede belli aralıklarla geniş çaplı yetenek taramaları yapılmaktadır. 

4-Profesyonel futbol kulüplerinin akademi açma şartı getirilmiştir ve akademilere katılan gençlerin 

profesyonel futbolcu olmaları neredeyse kesindir. Özel bir okul programından da geçmekteler ve tüm 

derslerini geçmezlerse futbolculuk hayalleri sistem gereğince sona erebilmektedir.  

5- Ortalama olarak kulüpler bütçelerinin %8-10’unu futbol akademilerine aktarmaktadırlar. 

Altyapısıyla 2000’li yılların başlarından beri Dünya futboluna damga vuran Almanya’nın akademilerinde 

görev yapan antrenörlerin UEFA B Lisansına sahip 1000 altyapı antrenörü tarafından farklı bir sistemle 

çalışmaktadırlar. Bu sistem, antrenörlere orta seviyede bir maaş sağlamakta ve üstyapıya gönderdikleri her 

bir futbolcu için ekstra bir ücret vererek iş performansını arttırmaktadır.23Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı 

antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı oldukları, yaptıkları işin bilicinde, yetenek seçiminde 

adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Altyapıda çalışan Türk eğitici ve antrenörlerin pek çoğu 

toplumdan maddi ve manevi saygınlığı görmemekle birlikte kendilerini yeteri kadar yetiştirememişlerdir.23 

Altyapılarda çalışan eğitici ve antrenörlerin maddi ve manevi olarak yeterli saygınlığı göremedikleri 

söylenebilir. Bu arada altyapılarda çalışacak antrenörlerin seçimi de önemlidir. İnsanlara iş bulmaktan ziyade 

çocuklara eğitim verecek eğitici bulunmalıdır ve buna göre kendini eğitmiş ya da eğitiminin üstlendiği 

antrenörlere iş imkânı sunulmalıdır. 2014 Dünya Futbol Şampiyonluğunun Almanya’da olması var olan tesis 

ve malzemelerin sayısını ve kalitesini arttırmıştır. Türkiye’deki altyapı oyuncularının okudukları okullarda 

genel olarak akademik başarısızlıkları görmezlikten gelinmesine rağmen Almanya’da altyapı oyuncularının 

derslerindeki başarısızlığı futbolcu olma hayalinin de yok olacağı anlamına gelmektedir. Almanya’da her 

kulüp akademi açma mecburiyeti varken Türkiye’de böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tüm bunların 

yanında 2017-2018 sezonunda 18 süper lig takımlarının toplamda altyapıda çıkardığı oyuncu sayısı 53 

olmasına rağmen Gençlerbirliği, Bursaspor ve Beşiktaş takımları dışındaki takımların altyapıdan çıkan bu 

futbolculara fazla süre vermedikleri belirlenmiştir. Bu durumun kısmen Yabancı oyuncuların fazlalığından 

da kaynaklı olabileceği varsayılmaktadır. Öyle ki yerli oyuncuların olgunlaşma ve yeteneklerini geliştirme 

imkânı bulamadan futbolda yıldız olamamaları sıkça görülen bir durum olmaktadır. "Futbolcu, altyapılardan 

itibaren örselenerek, antrenörlerin eşliğinde kişilikleri rendelenerek büyüyor" 24 
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"Oyuncu geliştirme programları, futbol akademileri ve oyuncu izleme çalışmalarına ciddi yatırımlar 

yapılmaya devam edilmesi, oyuncuların mutlaka A takımda etkin bir şekilde kullanılması."25 Sonuç olarak 

altyapıda çıkan futbolcuların A takımda oynadıkça geliştiğini yıldız olabildiğini söyleyebiliriz. 

Öneriler 

1-Sadece Türkiye Futbol Federasyonu ile sınırlı olmayan, kulüpler tarafından akademik ve bilimsel 

yeniliklere gidilmelidir. 

2-Kulüplerin kendi istek ve çalışmalarında devlet desteği tesis ve malzeme boyutunda sağlanmalıdır. 

3-Tesis ve malzemeler çağımızın koşullarına göre yenilenip, zenginleştirilmelidir. 

4-Altyapı antrenörlerinin altyapı ve liderlik konularında daha bilinçli ve donanımlı hale gelebilmesi için ciddi 

hizmet içi eğitimler verilmelidir. Başarılı takımların antrenörleri daha çok demokratik liderlik özellikleri ve 

sosyal destek davranışı sergilerler."26 Üst seviyede antrenör olabilmek için daha etkin ve resmi antrenör 

eğitim programları verilmesi gerekmektedir.27 

5-Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları tarafından organize 

edilen ve her yıl düzenli olarak tüm ülkemizi kapsayan genel yetenek taraması, donanımlı uzmanlarca 

yapılmalıdır. 

6-Kulüplerin reklam, transfer, stat ve yayın gibi gelirlerinden oluşan bütçelerinde önceden kanunlarla 

belirlenen bir oranda altyapıya kaynak aktarılması zorunlu hale getirilmelidir. 

7-Altyapıdan çıkan oyuncuların yeteneklerini geliştirebilmesi için kulüplerinde daha fazla çalışma süresi 

verilmelidir. 
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TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Doç. Dr. Hakan Sunay 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 

Arş. Gör. Arif Yüce 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Öz 

Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimleri sistemlerinin farklı 

yükseköğretim düzeylerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor eğitiminin 

verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim süreleri ve ilgili olduğu dallar 

da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntem tarama 

yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntemdir”. Tarama yönteminde, 

elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından 

“Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya konması, tanımlaması, açıklama, analiz yapma ve 

önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler kullanılmakla beraber; tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. 

Bu kapsamda ülkelerin yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi verdiği kurumların hangi alanlarda ve hangi 

alt alanlarda spor eğitimi verdiği incelenmiş ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak iki 

ülke arasında spor eğitim sistemi olarak belirgin farklılıklar bulunmamasına rağmen İngiltere’de eğitim 

sürelerinin daha kısa olduğu buna karşın alınması gereken ders kredisi miktarının daha fazla olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Spor, Eğitim, Spor eğitimi, Spor eğitim sistemleri, Türkiye’de ve İngiltere’de Spor 

Eğitimi Sistemleri 

 

COMPARISON OF SPORT EDUCATION SYSTEM OF HIGHER EDUCATION LEVEL IN TURKEY AND ENGLAND 

Abstract 

This study sports training given at the tertiary education level in Turkey and England were made in order to 

compare the different levels of the higher education system. When comparing, the units, departments and 

areas to which the sport training is given are taken into consideration and the training periods and related 

branches of the related systems are also specified and compared. Two different methods were used in the 

research. The first method is the screening method and the second is the "descriptive method" from the 

comparative education approaches. In the screening method, the findings were presented and interpreted in 

tabular form. In the "Descriptive Method" from the comparative education approaches, the related literature 

is examined and the similarities and differences between education systems are compared. In this research, 

various techniques such as revealing, defining, explaining, analyzing and making suggestions are used; 

descriptive method has been used.  

As a result, despite the fact that there is no significant difference between the two countries as a sport 

education system, the duration of education in the UK is shorter but the amount of course credits to be taken 

is higher. 
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Keywords: Sport, Education, Sport education, sports education systems, Sport education systems in Turkey 

and England  

GİRİŞ 

Spor, günümüz modern toplumlarının kültürel ve refah düzeylerini gösteren ve sosyal hayatın tüm yönlerini 

etkileyen önemli bir sosyal olgudur. Farklı bir anlamda, spor, barışçı bir toplumun yaratılmasında en önemli 

rollerden birini oynayan bir faktördür. Milli düzeyde birleştirici, birlik ve beraberliği sağlayıcı, sosyal ve 

toplumsal rollerinin yanında, milletlerarası düzeyde ülkeleri birbirine yaklaştırıcı ve barışı sağlayıcı roller 

üstlenmiştir(1). Toplumların refah ve kültür düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan spor, sosyal ve 

kültürel hayatta giderek önemli olmaktadır(2). 

Spor bilinci, sporun her türlü olumlu etkilerinden olabildiğince daha fazla sayıda insanın yararlandırılmasına 

imkân sağlayan düşünce tarzı ve maddi altyapının oluşturulması kapsamında sahip olunması gereken temel 

bir yaklaşımdır(4). 

Dünyada ve ülkemizde spora olan ilgi her geçen gün hızla büyümekte ve hayatımızın içinde daha çok yer 

almaktadır. Türkiye’de ve dünyada sportif faaliyetler sadece bir boş zaman aktivitesi olarak değil, aynı 

zamanda bir meslek olarak da yapılmakta olup, milyonlarca insan sportif faaliyetlerde bulunarak hayatlarını 

sürdürmektedirler. Gelişmiş ülkelerde en önemli eğitim araçlarından biri olan beden eğitimi ve spor 

faaliyetlerinin amacı, insanların fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni gelişimlerine katkıda bulunarak 

toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak ve sporun uluslararası bir özellik kazanması nedeniyle de 

toplum kültürünün tanıtılabileceği yaygın bir propaganda ve reklam aracı olmaktır. Sporun bu özelliklerinin 

bir ülkede yoğun olarak yerleşmesi, sporun o ülkedeki yaygınlaşma oranı ile ilişkilidir(5) 

Bunun yanında sporun bilinçli olarak yaygınlaştırılması ve halkın çağdaş anlamda spor yapması ile 

gelişmişlik arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir(3).Kısacası spor ve spor bilinci 

toplumların gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesidir.  

Eğitim sporun en önemli boyutlarından birisidir.  Spor bu boyutuyla ele alındığında iki şekilde 

değerlendirilmesi gerekir. Spor için eğitim ve eğitim için spor, spor için eğitimde spor amaçtır ve sporun en 

üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır. Sporcu eğitimi, antrenör eğitimi, seyirci 

eğitimi, hakem ve spor yöneticilerinin eğitimi söz konusudur. Bu anlamda eğitim sporun hizmetindedir ve 

sporun teknik, estetik ve performans düzeyini yükseltmek için vazgeçilmez bir yoldur. Antrenman bilimi ve 

spor fizyolojisi, spor psikolojisi, spor yönetimi ve işletmesi, spor pedagojisi gibi pek çok bilim dalı spor için 

eğitimde önemli yer tutar. Eğitim için sporda ise spor, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan 

araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir(6). 

Bu doğrultuda vurgulanan spor bilincinin ve spora katılımı arttırmanın da spor eğitimi ve spor eğitim 

sistemleri ile ilişkili olduğu söylenebilmektedir. 

Bu çalışma ile Türkiye’deki spor eğitim sistemlerinin İngiltere spor eğitim sistemleri ile karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında İngiltere yükseköğretim düzeyindeki spor eğitim sistemleri ile Türkiye’deki 

yükseköğretim düzeyinde uygulanmakta olan spor eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

yapılırken spor eğitiminin verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim 

süreleri ve ilgili olduğu dallar da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. 

Birinci yöntem tarama yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı 

Yöntemdir”. 



132 
 

Tarama yönteminde, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalı 

eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya konması, tanımlaması, 

açıklama, analiz yapma ve önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler kullanılmakla beraber; tanımlayıcı 

yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye ve İngiltere spor eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. İncelenen 

eğitim sistemlerine ilişkin faktörler belirlenerek ayrıştırılmış ve tablolar halinde karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Türkiye ve İngiltere’de Eğitim ve Yükseköğretim Sistemleri 

Yükseköğretim spor eğitim sistemleri incelenmeden önce her iki ülkenin de mevcut eğitim sistemlerine 

değinmek, spor eğitim sistemlerini daha iyi aktarmak adına yararlı görülmektedir.  

İngiltere Birleşik Krallık ülkelerinin içinde yer almaktadır. Birleşik Krallık dört ülkenin (İngiltere, Galler, 

İskoçya ve Kuzey İrlanda) birleşmesinden oluştuğu için her ülkenin ayrı yasa ve yönetmelikleri vardır. 

Büyük Britanya (İngiltere, Galler, İskoçya) ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, eğitim 

programlarında çeşitliliğin yaşandığı, merkezi bir Eğitim Bakanlığı’nın bulunmaması nedeniyle eğitimin 

kontrolünün yerel birimlerin elinde olduğu bir eğitim sistemine sahiptir(10). 

Geniş bir açıyla Türkiye ve İngiltere’nin okuryazar oranlarına bakılacak olursa Açıklanan verilere göre 

Türkiye’de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilenlerin oranı %93.326, okuma yazma bilmeyenlerin oranı 

%4.108, gerekli bilgiler edinilemediğinden istatistiki hesaplamaya dâhil edilemeyen kişi oranı ise %2.56 (7) 

Türkiye İstatistik Kurumu(2012) raporlarında Türkiye’ de 6 yaş ve üzeri nüfusun, %17.82’sinin lise mezunu, 

%8.71’inin fakülte veya yüksekokul mezunu, %0.613’ünün Yüksek Lisans mezunu ve %0.180’nin ise 

Doktora mezunu olduğu belirtilmiştir(7). İngiltere’nin içinde bulunduğu birleşik krallığın okuma yazma 

oranı ise %99’dur(8). 

İngiltere’de Eğitim ve Öğretim Sistemi 

İngiltere eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise gibi kavramlar yoktur. Zorunlu öğretim 6 yaşında başlar, 

16 yaşında sona erer. İngiltere’de kamu ve özel olmak üzere iki farklı eğitim sistemi vardır(9).İngiltere’de 5-

16 yaşları arasında her çocuk örgün eğitime devam etmek zorundadır. Bu yaşlar dışında kalan dönemlerde, 

birey öğrenimine devam etme konusunda özgürdür. 16 yaşına kadar öğrenimine devam eden birey 

yükseköğretim veya ileri eğitim türlerinden birine devam edebilir. İleri eğitim, yükseköğretime gitmeyen 

bireylere temel bir mesleki beceri kazandırmayı amaçlar. 16 yaşında bütün öğrenciler bir sonraki aşamada 

izleyecekleri öğretim ya da mesleki eğitim yolunu belirleyecek GCSE sınavlarına girerler. Bu karar 

noktasında “akademik, mesleki ve orta" olmak üzere üç farklı seçenek bulunmaktadır. İngiltere’de 

yükseköğretime başlama yaşı 18’dir. Birey 16-18 yaşları arasında, yükseköğretime girişte zorunlu olan 

yeterlik düzeylerine hazırlanır(9).İngiltere’de üniversiteler özel sektör tarafından idare edilen kurumlardır(11).  

Yükseköğretim sistemi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora şeklinde ayrılmaktadır. Lisans öğretimi 

normal olarak üç yıl, yüksek lisans öğretimi genellikle bir yıl ve doktora öğretimi ise en az üç yıl sürmektedir. 

İngiltere’de lisansüstü öğretim dereceleme sistemi çok çeşitli olup, bunlar sertifika, diploma, yüksek lisans 

derecesi, araştırma derecesi ve lisansüstü öğretim diplomalarıdır. Ayrıca doktora çalışmaları tam zamanlı ya 

da yarı zamanlı olarak yürütülebilmektedir. Normal olarak, tam zamanlı öğrenciler üç/dört yılda, yarı zamanlı 

öğrenciler beş/altı yılda doktora çalışmalarını tamamlayabilmektedir (12). 

Türkiye'de Eğitim ve Öğretim Sistemi 
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Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi, kademelerden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın ve erkek 

her vatandaş için 12 yıllık eğitim mecburidir. Bu eğitim sisteminde eğitimini tamamlayan her 

öğrenciye ortaöğretim diploması verilir. 

Okul öncesi eğitim (kreşler veya anaokulları), İlköğretim birinci kademe (ilkokullar), İlköğretim ikinci 

kademe (ortaokullar), Ortaöğretim (liseler), Yükseköğretim (üniversiteler) 

Türk eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim olarak üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe dört 

yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul  (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü 

kademe dört yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir(13). 

Tüm bu kademeler dâhilinde bir bütün olarak Türkiye eğitim sisteminin şeması Tablo.1 ve Şema 1.’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Türk Eğitim Sisteminin Şeması* 

Anaokulu(İsteğe Bağlı) 1-3 yaş, Okul Öncesi 3-5, 5 Yaş 

İlköğretim 4 Yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul 

Ortaöğretim (Lise) 4 Yıl (Bazı okullarda +1 yıl hazırlık) 

Meslek Yüksekokulu(Ön Lisans) 2 Yıl (4 Yıllık okullara geçiş yapılabilir) 

Lisans 4 Yıl 

Lisansüstü Yüksek Lisans: 2 yıl 

Doktora: 3-5 Yıl 

 

 

  

                                                             
* Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan tablodan yararlanılmıştır

(14).
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Grafik 1. Türkiye’de Yükseköğretim Şeması** 

 

Kaynak: Europen University Association; Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar 

Raporu- TÜSİAD(2008) (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
**EuropenUniversityAssociation; Türkiye’de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar Raporundan 

Alınmıştır
(15).
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BULGULAR 

İngiltere’de Yükseköğretim Kurumlarında Spor Eğitimi Sistemlerinin Yapısı 

      Tablo 2. İngiltere’de Yükseköğretimde Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi 1 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

Yaşam Bilimleri Bölümü 1 

Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri 2 

Spor ve Sağlık Bilimleri 1 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Lisansı 4 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Lisansı  3 

Spor Antrenörlüğü  1 

Spor Geliştirme Lisansı  1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Egzersiz Bilimleri Lisansı  6 

Spor Bilimleri Lisansı  1 

Spor Antrenörlüğü  1 

Spor Geliştirme Lisansı  1 

 

SÜRE 

3 Yıl 8 

5 Yıl  1 

DİL İngilizce 7 

 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

180 3 

499 2 

320 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri 5 

Sağlık ve Zindelik 3 

Antrenörlük 3 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 3 

Okulda Beden Eğitimi 3 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 2 

Yaşlılar ve Spor 1 

Diğerleri 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 
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Tablo 2.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki spor eğitimi 

bölümlerinin, Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi, Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yaşam 

Bilimleri Bölümü, Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler, Spor ve Egzersiz Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri, 

Spor Bilimleri bölümlerinden oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin üç yıl ve beş yıl arasında 

değiştiği, programlarda eğitim-öğretim süresince 180 ECTS, 499 ECTS ve 320 ECTS Kredi Puanı aldıkları 

görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, “Sağlık ve Zindelik”, “Antrenörlük”, “Yönetim”, “Okulda Beden 

Eğitimi”, “Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Yaşlılar ve Spor” ve “Diğerleri” spor 

alanlarında eğitiminin verildiği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3. İngiltere’de Yükseköğretimde Yüksek Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Aktivite ve Spor Bilimleri Fakültesi 1 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Araştırma 

Enstitüsü(RISES) 

2 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Yüksek Lisansı 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Yüksek Lisansı  2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Yüksek Lisansı  1 

Koruyucu ve Uyarlanmış Beden Aktivitesinde 

Avrupa Yüksek Lisansı 

1 

Spor Gelişimi Yüksek Lisansı 1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Bilimleri Yüksek Lisansı 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Yüksek Lisansı  2 

Spor Gelişimi Yüksek Lisansı 1 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Yüksek Lisansı  1 

Koruyucu ve Uyarlanmış Beden Aktivitesinde 

Avrupa Yüksek Lisansı 

1 

 

SÜRE 

2 Yıl 4 

1 Yıl  3 
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DİL İngilizce 2 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 4 

499 2 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  4 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 3 

Antrenörlük 2 

Okulda Beden Eğitimi 2 

Sağlık ve Zindelik 2 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 2 

Yaşlılar 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 3.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında Yüksek lisans düzeyindeki spor 

eğitimi bölüm yapılarının Aktivite ve Spor Bilimleri Fakültesi, Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı, Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümlerinden oluştuğu 

görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin iki ve bir yıl arasında değiştiği, programlarda eğitim-öğretim 

süresince 120 ECTS ve 499 ECTS (2 başlık) Kredi Puanı aldıkları görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, 

“Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Antrenörlük”, “Okulda Beden Eğitimi”, “Sağlık ve 

Zindelik”, “Yönetim” ve “Yaşlılar ve Spor” alanlarında eğitimin verildiği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. İngiltere’de Yükseköğretimde Doktora Seviyesinde Program Yapıları 
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SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Spor, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1 

İnsan Beslenmesi ve Tıp Gelişimi Anabilim Dalı 1 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Araştırma Enstitüsü 2 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri Doktorası 2 

Spor ve Egzersiz Bilimleri Doktorası 2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Doktorası 1 

 

BAŞLIK 

 

Spor Bilimleri Doktorası 2 

Spor ve Egzersiz Doktorası 2 

Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi Doktorası 1 

 

SÜRE 

3 Yıl 4 

2 Yıl  1 

DİL İngilizce 1 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 1 

499 3 

 180 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  4 

Okulda Beden Eğitimi 1 

Sağlık ve Zindelik 1 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 1 

Antrenörlük 1 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 1 

Yaşlılar 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 4.’de görüldüğü üzere İngiltere’de Yükseköğretim kurumlarında Doktora düzeyindeki spor 

eğitimlerinin Spor Bilimleri Doktorası, Spor ve Egzersiz Bilimi Doktorası, Tıp Bilimi ve İnsan Beslenmesi 

Doktorasından oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin üç ve iki yıl arasında değiştiği, 

programlarda eğitim-öğretim süresince 499 ECTS, 180 ECTS ve 120 ECTS Kredi Puanı aldıkları 

görülmektedir. Yine “Spor Bilimleri”, “Okulda Beden Eğitimi”, “Sağlık ve Zindelik”, “Engelliler İçin 

Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler”, “Antrenörlük”, “Yönetim” ve “Yaşlılar ve Spor” alanlarında doktora 

eğitiminin verildiği tespit edilmiştir. 

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Spor Eğitimi Sistemlerinin Yapısı 

  Tablo 5. Türkiye’de Yükseköğretimde Lisans Seviyesinde Program Yapıları 
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SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 35 

Spor Bilimleri Fakültesi 32 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2 

Eğitim Fakültesi 2 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 

 

DERECE ADI 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 54 

Spor Yöneticiliği 47 

Antrenörlük Eğitimi 45 

Rekreasyon Eğitimi 17 

   SÜRE 4 Yıl 4 

DİL Türkçe 2 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri   

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler  

Antrenörlük Eğitimi  

Okulda Beden Eğitimi  

Sağlık ve Zindelik  

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon)  

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

 

Yaşlılar ve Spor  

Kaynak: Araştırmacı tarafından 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (3 

Temmuz 2013)’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Tablo 5.’de görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyindeki spor eğitimi veren 

birimlerin Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimi ve Teknolojisi 

Yüksekokulları, Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Eğitim-öğretim sürelerinin dört yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu tespit 

edilmiştir. Bu programlarda 

Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, Antrenörlük Eğitimi, Okulda Beden Eğitimi, 

Sağlık ve Zindelik Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği görülmektedir. 
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Tablo 6. Türkiye’de Yükseköğretimde Yüksek Lisans Seviyesinde Program Yapıları 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 8 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 

Diğer Bölümler 1 

 

DERECE ADI 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisansı 8 

Hareket ve Antrenman Bilimleri 7 

Spor Yönetim Bilimleri 4 

Diğer Dereceler(Spor Sağlık Bilimleri, 

Rekreasyon, Tezsiz Hareket ve Antrenman, 

Tezsiz Yönetim Bilimleri) 

1 

SÜRE 2Yıl 23 

DİL Türkçe 1 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 23 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  9 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 2 

Antrenörlük Eğitimi 9 

Okulda Beden Eğitimi 8 

Sağlık ve Zindelik 5 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 5 

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

4 

Yaşlılar ve Spor 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 6.’da görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında Yüksek Lisans düzeyindeki spor 

eğitimi veren birimlerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Hareket ve Eğitim Bilimleri Yüksek Lisansı ve Spor Yönetimi Bilimleri Yüksek Lisansından oluştuğu 

görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin iki yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. 

Bu programlarda Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, Antrenörlük Eğitimi, 
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Okulda Beden Eğitimi, Sağlık ve Zindelik Yönetim (Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor İşletmeciliği (Spor 

Ürünleri Pazarlama, Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği görülmektedir. 

 

Tablo 7. Türkiye’de Yükseköğretimde Doktora Seviyesinde Program Yapıları 

 

SPOR EĞİTİMİ 

SİSTEMLERİ 

SPOR EĞİTİMİ İÇERİKLERİ SAYI 

 

 

BÖLÜM 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 

Spor Bilimleri Doktora Programı 3 

Diğer Bölümler 1 

 

DERECE ADI 

Spor Bilimleri 2 

Beden Eğitimi ve Spor 2 

Diğer Dereceler(Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Programı, Spor Eğitim Bilimleri, Spor Yönetim 

Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri) 

2 

SÜRE 4Yıl (Yaklaşık) 7 

DİL Türkçe 7 

ECTS 

(Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi) 

120 6 

180 1 

240 1 

 

 

 

ALAN 

Spor Bilimleri  5 

Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler 1 

Antrenörlük Eğitimi 2 

Okulda Beden Eğitimi 2 

Sağlık ve Zindelik 3 

Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon) 3 

Spor İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, 

Ticaret vb.) 

1 

Yaşlılar ve Spor 1 

 Kaynak: (Karakaya, 2012) (16) 

 

Tablo 7.’de görüldüğü üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında Doktora düzeyindeki spor eğitimi 

veren birimlerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Spor Bilimleri Doktora 
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Programı’ndan oluştuğu görülmektedir. Eğitim-öğretim sürelerinin 4 yıl ve eğitim-öğretim dilinin Türkçe 

olduğu tespit edilmiştir. Bu programlarda Spor Bilimleri, Engelliler İçin Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler, 

Antrenörlük Eğitimi, Okulda Beden Eğitimi, Sağlık ve Zindelik Yönetim(Spor Yönetimi, Rekreasyon), Spor 

İşletmeciliği(Spor Ürünleri Pazarlama, Ticaret vb.), Yaşlılar ve Spor alanlarında eğitimin verildiği 

görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İngiltere ve Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi sistemlerine karşılaştırmalı olarak 

bakıldığında, İngiltere’de lisans düzeyinde spor temelli eğitimin Egzersiz Bilimleri ve Spor Fakültesi, Spor, 

Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yaşam Bilimleri Bölümü, Sağlık, Doğal ve Sosyal Bilimler, Spor ve 

Egzersiz Bilimleri, Spor ve Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri gibi çok alanlar dâhilinde verildiği 

görülmektedir. Türkiye’de de yine spor eğitiminin farklı fakülte ve yüksekokulların eğitimi kapsamında 

olduğu görülmektedir. İngiltere’deki eğitim çoğunlukla 3 yıl iken Türkiye’deki normal eğitim süresi 4 yıldır.  

İki ülkede de temel spor eğitimlerinin yanı sıra spora ilişkin farklı alanlarda uzmanlaşma imkânı sağlayacak 

yan dallar veya üzerinde tamamen uzmanlaşacak dallar bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de lisans düzeyinde 

verilen çeşitli spor eğitim-öğretimine rağmen maalesef bu lisans programlarından mezun olan bireylerin 

belirtilen alanlar dâhilindeki istihdam alanı ve oranları, var olan alanların çeşitliliği ile aynı seviyede 

olamamaktadır. Gerekli eğitimleri almasına rağmen kendi alanına ilişkin meslek gruplarına, farklı 

sebeplerden dolayı yönelemeyen bireylerin, farklı meslek veya sektörlere yönelmesi 4 yıl boyunca görmüş 

oldukları eğitimi spor hizmetinde değerlendirememelerine neden olabilmektedir. Bu da spor konusunda 

ülkemizin gelişimi açısından olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 

Yüksek Lisans düzeyindeki spor eğitimlerine bakıldığında İngiltere’de yüksek lisans programları ile 

Türkiye’deki yüksek lisans programları ve bu programların eğitim süreleri arasında benzerlik bulunmaktadır. 

Ancak İngiltere’deki bazı programlarda sporun insan üzerindeki etkilerini arttırmaya ve bilimsel yönüne 

yönelik programların fazlalığı göze çarpmaktadır. Türkiye’de yüksek lisans eğitimleri genellikle sağlık 

bilimleri ve sosyal bilimler enstitüsüne bağlı anabilim dalları aracılığı ile verilmekte olduğu görülmektedir. 

Bu programlar lisans eğitimlerinin bir üst kademesi ve uzmanlaşma niteliği taşımaktadır. 

İki ülkenin doktora programları daha önce belirtilen yüksek lisans programları ile benzerlik göstermektedir. 

Ancak Türkiye’de yüksek lisans programlarında bilim dallarına ayrılan programlar doktora programı 

dâhilinde genellikle tek bir çatı altında yani Spor bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı adı 

altında toplanmaktadır. Çalışma alanları da bu doğrultuda alt alan olarak bireylerin ve danışmanlarının 

takdirindedir. İngiltere’de genellikle 3 yıl olan doktora programları Türkiye’de 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. 

İngiltere’deki programlarda alınması gereken ders ve kredi miktarlarının Türkiye’deki doktora 

programlarından daha fazla olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, İngiltere ve Türkiye’deki spor eğitim yapısı genellikle benzer özellikler taşımaktadır. Ancak 

bu hususta önemli olan konunun eğitim yapılarından ziyade verilen eğitimin içeriği, niteliği ve bu faktörlerin, 

ülkenin spor konusunda gelişmesine olanak sağlayacağı düşünülen spor eğitim müfredatı kapsamında 

yürütülmesi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı sporda başarılı olmuş ülkelerin, spor eğitim 

yapılarının incelenmesinin yanı sıra spor eğitiminde kullandıkları müfredat içeriği, eğitim yöntemleri de 

karşılaştırma analizlerinde önem kazanmaktadır. Bu şekilde yapılacak olan çalışmalar, araştırmalar hem 

ülkemizin spor eğitimi olarak bulunduğu yeri gösterecek hem de hangi konular üzerinde durulması ve nelerin 

değiştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Türkiye’nin sporda arzu edilen başarıları yakalaması, istenilen katılımın sağlanması ve spor alanında yeterli 

düzeye gelmesi açısından bu hedefleri gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan spor eğitimi almış veya alacak 

bireylere yönelik müfredatın oluşturulması konusunda, Üniversitelerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 

oluşturacağı kurulların, G.S.B’nin üniversitelerin Anabilim dalları ile yapacakları iş birliklerinin, karşılıklı 

görüş alışverişleri, yapılacak çalıştayların, ihtiyaç duyulan başarılı sporcu ve spor adamlarının 

yetiştirilmesinde izlenecek yolun belirlenmesi ve uygulanması gibi bir çok konuda oldukça fazla önem arz 

ettiği düşünülmektedir. 

Geniş bir perspektifle konuyu özetlemek gerekirse, spora katılımı her yaş grubuna uygulayabilmek, başarılı 

sporcular yetiştirmek, sağlıklı ve zinde bir toplum oluşturabilmek, başarıyla yönetilen spor kulüplerine ve 

teşkilatlarına sahip olabilmek için; nitelikli Beden Eğitimi öğretmenlerine, akademisyenlere, antrenörlere, 

spor yöneticilerine kısacası spor bilimleri alanında eğitim alacak ve topluma aktaracak bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu insanların istenilen düzeylere gelmesi ve hedefleri gerçekleştirebilmesi de yine verilecek 

eğitimin kalitesi ve yaratılacak istihdam alanları ile doğru orantılıdır. Bu nedenle eğitim yapıları ve içerikleri 

ihtiyaca uygun bireylerin yetiştirilmesine yönelik olmalı ve yenilikler kapsamında revize edilmelidir. 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenı̇ Meslekı̇ Etı̇k Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

Dr. Sinan Uğraş 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 

 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı geliştirmektir.  

Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 

7 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi 

sonucu 42 kod, 7 kategori ve 2 tema oluşmuştur. Mesleki yükümlülükler, Sportif araç ve gereçler, Çalışma 

arkadaşlarına karşı sorumluluk, Sağlık ve fiziksel şartlar kategorileri “Mesleki sorumluluk temasını 

“oluşturmuştur. İşine saygı, öğrenciye saygı ve çalışma arkadaşlarına saygı “Mesleki Saygı temasını 

oluşturmuştur. Ortaya çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 46 soruluk madde havuzu 

oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 5 madde 

çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi 

öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 

0.798 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Mesleki sorumluluk boyutunun açıkladığı varyans % 22.30, 

Mesleki saygı boyutunda % 11.99 bulunmuştur. Toplam açıklanan varyans %34.29 bulunmuştur. DFA için 

Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 

olduğu, yapı güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. “Mesleki 

Sorumluluk” ve “Mesleki Saygı” olarak 2 alt boyutlu ve 19 maddelik ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekte bulunan mesleki sorumluluk ile mesleki saygı boyutları arasında Pearson 

Korelasyon Testine göre anlamlı (p=0.00) pozitif yönlü zayıf (r=0,24) bir ilişki vardır. Elde edilen 19 soruluk 

ölçek, 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar 

sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.84 olduğu bulunmuştur. 

Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir 

ölçüm yapabileceğini göstermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 

 

Giriş 

Etik sözcüğü, günlük hayatımızda çok kullanılır hale gelmiştir. Etik sözcüğü, Yunancada “ethos” 

kelimesinden türetilmiştir. Anlam olarak  “karakter”, “adet”, “usul”, veya “gelenek”  anlamlarına 

gelmektedir (Aydın, 2006). Etik, “bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı; ahlaki olanın özünü ve 

temellerini araştıran bir felsefe etkinliği” anlamına gelir (Akarsu, 1998) Etik, gerçekleşmiş bir durumun, 

olayın iyi veya doğru olup olmadığının kararına nasıl bulunması gerektiğini ifade eder. Olaylarla ilgili ahlaki 

yargıların nasıl meydana geldiğini üst bir bakış açısından bakarak yorumlamaya çalışır (Pieper, 1999). 

Gözütok (1999)  etiği, “bir toplum, bir kültür ya da grubun çeşitli etkilerle kabul görmüş davranış normları 

olarak tanımlamıştır” (Gözütok, 1999). İş yaşamında karşılaşılan bazı etik sorunların artmasının ya da artan 

sorunlarla ilgili farkındalığın oluşması sonucu mesleki etik kavramı oluşmuştur (Gündüz ve Coşkun, 2012).  

Mesleki etiği prensiplerini oluşturmada mesleki kodlara ve ilkelere ihtiyaç vardır (Kayıkçı ve Uygur, 2012). 

Eğitimin en önemli mekanizmalarından öğretmeninde bir takım etik kurallar içerisinde hareket etmesi 

gerekir. Toplumsal ve ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerinin 

belirlenmesinde eğitim sistemi içerisindeki var olan tüm bireylerin katılımıyla gerçekleşir. Etik ilkelerin 

eğitimi, öğretmen yetiştirme sürecinden başlar ve süreklilik gösterir. Ayrıca belirlenmiş olan etik ilkelerin 

yaptırım gücü ve yasal düzenlemeleri vardır (Şahin, 2004). Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri; 

profesyonellik,  sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk yapmamak, 

dürüstlük, doğruluk ve güven, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve mesleki gelişim, saygı, kaynakların doğru 

kullanımı olarak ifade edilebilir (Yaşaroğlu, 2007; Aydın, 2006). Öğretmenler bulunduğu pozisyon itibarı ile 

doğru olan davranışı yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler,  toplumun gözünde doğru davranışları hayata 

geçiren örnek kişiler olarak görülmektedir (Aydın, 2011). Öğretmenlerin hangi etik ilkelere uyması gerektiği 

konusunda ilk defa ABD ‘de “Ulusal Eğitimciler Birliği” etik kod listesi oluşturmuştur (Özbek, 2003). 

Ülkemizde öğretmenlerin hangi etik ilkelere uymaları gerektiği konusunda MEB. “İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü” 2015/21 sayılı bir genelge çıkarmıştır. Bu genelgede etik ilkeler, 6 tema altında toplanmıştır. 

Bunlar; “Öğrenciler ile ilişkilerde etik ilkeler”, “Eğitim mesleğine ilişkin etik ilkeler” “Eğitimcilerle 

ilişkilerde etik ilkeler”, “Velilerle ilişkilerde etik ilkeler”, “Okul yönetimi ve toplumla ilişkilerde etik ilkeler” 

ve “Okul yöneticilerinin; öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile ilişkilerinde etik ilkelerdir.”  Literatür 

incelendiğinde öğretmenlerin mesleki etikleri üzerine yapılmış yurtiçi birçok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir (Aksoy, 1999; Gözütok, 1999; Pelit ve Güçer, 2006; Ilgaz ve Bilgili, 2006; Öztürk, 2010; 

Uğurlu, 2008). Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmeyi 

sağlayan geçerli ve güznelir bir ölçme aracı geliştirmektir. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmeni mesleki etik ölçeğini geliştirebilmek için keşfedici sıralayıcı desen 

kullanılmıştır. Keşfedici sıralayıcı desen; nitel verilerin toplanması ve çözümlenmesine öncelik verir ve 

bunlarla başlar. Keşfedilen sonuçlar üzerinden araştırmacı ikinci aşamayı yani nicel aşamayı uygulamaya 

başlar ve birincil sonuçları test eder. Daha sonra nicel verileri nitel verilerin üzerine nasıl inşa ettiğini açıklar 

(Creswell ve Clark, 2014). Nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, açık uçlu 

sorular ile görüşme sırasında ortaya çıkan konuları keşfetmesi bakımından özgür bir yapıya sahiptir. 

Araştırmacının soruların sırasını ve ifade biçimini değiştirebilmesine olanak verir (Berg, 2009; Power, 2010). 

Araştırma da, araştırmacının ve diğer grup üyelerinin başkaları tarafından dile getirilen fikirleri ve bakış 

açılarına yanıt vererek bir konuyu veya konuyu düşünmenin yeni yollarına sevk etmesi bakımından odak 

grup görüşmesi seçilmiştir (Cameron, 2005). Odak grup görüşmesine seçilen beden eğitimi öğretmenleri 

Malatya ilinde 2016-2017 öğretim yılında görev yapmakta olup hizmet yıllarına, okullarındaki beden eğitimi 

öğretmen sayılarına ve okulların mevcut öğrenci sayılarına göre amaçlı örnekleme seçilmiştir (Patton, 2002). 

Görüşmeler yaklaşık 80-90 dakika sürmüş ve görüşmeler izin alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt alına 

alınmıştır. Röportajlarda ses kayıt cihazı ve tutulan notlar daha sonra Word dosyasında yazılı hale 

getirilmiştir. Yazılı dosyalar Nvivo 9.00 paket programı yüklenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet 

ve hizmet yılları beraber yazılarak kodlanmıştır.   

Araştırmanın nitel bölümünden çıkan tema, kategori ve kodlara göre 46 maddelik ölçek taslak maddeleri 

hazırlanmıştır. Kapsam geçerliliği için alanında uzman öğretim üyeleri ölçek maddelerini incelemiş 5 madde 

taslaktan çıkarılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden 

eğitimi öğretmenine uygulanmıştır.  
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Araştırmanın örneklem grubu 

Araştırmanın nitel bölümünde iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 1. Odak grup görüşmesine 8; 2. Odak 

grup görüşmesine 7 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre hazırlanmış olan 

ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi öğretmenine 

uygulanmıştır. Araştırmanın % 78,5’unu erkek (223) öğretmenler oluştururken % 21,5’ini kadın (61) 

öğretmenler oluşturmuştur. 

 

Bulgular 

Elde edilen ham verilere tematik kodlama yöntemi ile içerik analizi (Bilgin, 2014) ve betimsel analiz 

yapılmıştır Tematik analiz, insanların deneyimleri ya da perspektifleri yansıtması ve esnek bir yapıda olması 

bakımından önemlidir (Clark ve Braun, 2013). Bu analizler sonucunda ile beden eğitimi öğretmenlerin 

mesleki etiklerine ilişkin iki tema, 7 kategori ve bu temalara ilişkin toplam 42 kodlama yapılmıştır.  Başka 

bir bağımsız araştırmacı tarafından da ayrıca bu yapılan kodlamaların iki tema altında tek tek yerleştirilmesi 

istenmiştir. Bağımsız araştırmacı ile yaptığımız kodlamaların karşılaştırılmasında sonucunda temalara ait 35 

kodlamada görüş birliğine varılırken 7 kodlamada görüş ayrılığı oluşmuştur. Bu sonuç Miles ve Huberman’ın 

(1994) önerdiği güvenirlik formülüne (=görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) göre güvenirlilik 

katsayısı 0,83’dir. Uzmanlar araştırma için güvenirlik hesabının 0,70’in üzerinde çıkmasını güvenilir kabul 

etmektedir (Miles ve Huberman, 1994). 2 ana tema, 7 kategori bu temalara ilişkin kodlamalar aşağıdaki 

şekiller yardımı ile sunulmuştur. Birinci tema sorumluluk, ikinci tema ise saygı temasıdır. Odak grup 

görüşmeleri sonucunda elde edilen veriler nicel madde haline dönüştürülmüştür. 

 
Şekil 1. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Tema ve Kategorileri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik durumları ile ilgili “mesleki 

sorumluluk” ve “mesleki saygı” olmak üzere iki tema ortaya çıkmıştır. Mesleki sorumluluk temasında 

“Sağlıklı Fiziksel Şartlar”, “Mesleki Yükümlülükler”, Çalışma Arkadaşlarına Karşı Sorumluluk” ve “Spor 

Araç ve Gereçler” olmak üzere 4 alt kategori ortaya çıkmıştır. Mesleki Saygı temasında “öğrenciye saygı”, 

“çalışma arkadaşlarına saygı” ve “öğretmenliğe saygı” olmak üzere 3 alt kategori ortaya çıkmıştır.  

Tablo 1. İçerik Analizler Sonucu Sorumluluk Teması, Kategori ve Kodların Ölçek Maddelerine 

Dönüştürülmesi Örneği 

Tem

a 

Kategor

i 

Kod Doğrudan Alıntı Maddeye Dönüşmüş Hali 

S
O

R
U

M
L

U
L

U
K

 

S
a

ğ
lı

k
 

v
e 

F
iz

ik
se

l 

Ş
a

rt
la

r 

Yardımcı 

İlaçlar 

E, 11:Hiçbir beden eğitimi 

öğretmeninin doping 

vereceğini düşünmüyorum 

Müsabakalara katılan 

öğrencilere birtakım 

performans arttırıcı ilaçlar 

verebilirim 
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Zorlayıcı 

Antrenman 

E, 5: Derslerde değil fakat 

antrenmanlarda biraz 

kapasitelerinin üzerinde 

zorlamak gerekiyor 

Öğrencileri psikolojik ve 

fiziksel olarak zorlayıcı 

antrenman yaptırmam. 

Sağlığı 

Koruyucu 

Önlemler 

K, 9: Etkinlikleri hazırlarken 

yaralanma olmayacak şekilde,  

çalışmalar hazırlarım .  

Müsabaka kazanmaktan 

daha çok öğrencilerin 

sağlığı benim için 

önemlidir 

Fiziksel 

Şartların 

Uygunsuzl

uğu 

E, 5:Kar,buz ve ya ıslak olduğu 

zaman dersi içerde işlerim 

Fiziksel şartların uygun 

olmadığı durumlarda (hava 

şartları, zemin) dersi veya 

antrenmanı iptal ederim 

Maç 

Kazanmakt

an Çok 

Öğrenci 

Sağlığı 

K,20:Maçta öğrencinin en 

küçük sakatlığı varsa 

oynatmam. Sonuçta aileleri 

bize emanet ediyor. 

Müsabaka kazanmaktan 

daha çok öğrencilerin 

sağlığı benim için 

önemlidir 

S
p

o
rt

if
 A

ra
ç 

v
e 

G
er

eç
 

Bütçeyi İyi 

Kullanma 

E, 24:Okul bize malzemeyi sen 

al dediği zaman kendi 

parammış gibi dikkatli 

kullanmaya çalışırım. 

Okula spor araç ve 

gereçleri alırken elimdeki 

bütçeyi dikkatli kullanırım 

Kaliteli 

Malzeme 

E, 11:Elimdeki paraya göre en 

iyisi neyse ona göre alırım.  

Okula spor malzemesi 

alırken uygun ve kaliteli 

olan malzemeleri almaya 

çalışırım 

Okul 

Takımların

a Daha İyi 

Malzeme 

E15: Okul takımlarına ayrı 

malzeme alıyorum. Çünkü 

maçta karşılaşacakları 

malzeme ile antrenman 

yapmaları önemli. 

Okul takımını çalıştırırken 

kullandığım spor 

malzemelerinin derslerde 

kullandığım malzemelerine 

göre daha kaliteli olmasına 

dikkat ederim 

Malzemeler

in Eşit 

Kullanımı 

K,4: Elimdeki spor 

malzemesini her sınıfa eşit 

kullanacakları şekilde 

dağıtırım. 

Okuldaki spor malzemeleri 

her öğrencinin adil bir 

şekilde kullanmasına özen 

gösteririm 

 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 

Nitel veri yöntemlerinden elde edilen veriler ışığında her kodlama için ölçek taslağında bir soru yazılmış ve 

böylelikle 46 maddelik soru havuzu oluşturulmuştur. Ölçek taslağının kapsam geçerliliklerini belirlemek 

farklı yöntemler kullanılabilir ( 282-284). Araştırmada kapsam geçerliliği için 10 uzman (öğretim üyesi) 

görüşleri alınmış ve Lashwe tekniği kullanılmıştır (284).   

Ölçek taslakları “Uygundur”, “Düzeltilmeli” ve “Kaldırılmalı” şeklinde görüş şıkları eklenmiştir. Lawshe 

tekniğine göre kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde en az 5, en fazla ise 40 uzmanın görüşüne ihtiyaç 

vardır. Lawshe analizine göre kapsam geçerlilik oranının (KGO) altında kalan maddeler ölçekten çıkarılır. 

46 maddeden oluşan ölçek taslağının 10 uzman görüşleri Lashwe tekniği ile analiz edilmesi sonucunda 

Tablo 2’de görülen 5 maddenin KGO değerleri 0.62’nin altında olduğu için çıkartılmıştır. 

Tablo 2. Ölçek Taslağının Kapsam Geçerlilik Oranı 

Sıra 
KGO 

değeri 
 Sıra 

KGO 

değeri 

Madde 1 1  Madde 24 0.80 

Madde 2 1  Madde 25 ** 1 

Madde 3 0.60*  Madde 26 0,80 

Madde 4 0.80  Madde 27** 1 

Madde 5 0.80  Madde 28 1 

Madde 6** 0.80  Madde 29 1 
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Madde 7 1  Madde 30** 0.80 

Madde 8** 1  Madde 31 ** 0.80 

Madde 9 0.80  Madde 32 0.40* 

Madde 10 0.80  Madde 33 0.80 

Madde 11 040*  Madde 34 1 

Madde 12 1  Madde 35** 0.80 

Madde 13 0.80  Madde 36** 0.80 

Madde 14 1  Madde 37** 0.80 

Madde 15 0.80  Madde 38** 0.80 

Madde 16 

** 
1 

 
Madde 39 1 

Madde 

17** 
0.80 

 
Madde 40 0.80 

Madde 

18** 
0.80 

 
Madde 41 0.60* 

Madde 19 1  Madde 42 0.80 

Madde 20 1  Madde 43 0.80 

Madde 21 1  Madde 44 1 

Madde 22  1  Madde 45 0.80 

Madde23  0.20*  Madde 46 0.80 

*Ölçek taslağından çıkartılan maddeler     ** Olumsuz maddeler 

 

Kapsam geçerliliğinden sonra ölçek taslağında 41 madde kalmıştır (Ek-4). Ölçekte kullanacak ölçme birimi 

olarak 5’li likert türü ölçek “Tamamen Katılıyorum (5), katılmıyorum (4), Orta Düzeyde Katılıyorum (3), 

Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” kullanılmıştır. Ölçek taslağı geliştirilmesi için 2016-2017 

eğitim ve öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 351 beden eğitimi öğretmenine ölçek taslağı 

uygulanmıştır. Ölçeği eksiksiz dolduran 284 beden eğitimi öğretmeninin cevapları “Tamamen katılıyorum 

(5), Katılıyorum (4), Orta düzeyde Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1)” 

şeklinde istatistikî paket programa kayıt edilmiştir. Ölçek taslağında bulunana 13 olumsuz soru (5, 7, 14, 15, 

16, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33 ve 34. Maddeler) tersine kodlanmıştır. Elde edilen verilerin Açıklayıcı faktör 

analizine (AFA) uygunluğu için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.798 ve Bartlett Testi 

(X2=2970.948 df=595) anlamlı (p<0.01) bulunmuştur. Faktör analizi için KMO testi sonucu, “0.50-0.70 

arası=orta düzey”,“0,70-0,80 arası=iyi”, “0,80-0,90 arası=çok iyi” ve “0,90 ve üzeri=mükemmel” olarak 

adlandırılır (Field, 2009; Akgül ve Çevik, 2003). Pullant’a göre veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi 

için en az KMO değeri 0,60 olarak önerilmektedir (Pullant, 2001).  Yine faktör analizinde elde edilen 

korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmek için yapılan Bartlett Testi sonucunun anlamlı 

olduğu görülmüştür (Tavşancıl, 2002; Bayram, 2004). Bu sonuçlara göre ölçek taslağındaki sorular AFA 

testi için uygundur. Yapılan faktör analizi için temel bileşenler analizi kullanılmış ve döndürme işlemi olarak 

dik döndürme (varimax) tekniği uygulanmıştır. Faktör sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda doğru 

faktöre yerleşmeyen, faktör yükü 0,30 altında olan ve farklı faktörlerde yükleri arasında en az 0,10 fark 

olmayan 19 madde ölçek taslağından çıkartılmıştır. Ölçek taslağında kalan 22 madde ikinci AFA için uygun 

görülmüştür.  

Tablo 3. Ölçeğin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Madde 

Sayısı 

Madde 

Numaralar

ı 

Mesleki 

Sorumlulu

k 

Mesleki 

Saygı  

Madde 

Toplam 

Korelasyo

n 

Açıkladığı 

varyans % 

1 s36 0.73  0.65 

22.30 

2 s12 0.70  0.62 

3 s21 0.69  0.58 

4 s37 0.67  0.57 

5 s20 0.65  0.54 

6 s35 0.63  0.57 

7 s40 0.59  0.48 
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8 s25 0.59  0.50 

9 s41 0.58  0.50 

10 s13 0.58  0.49 

11 s9 0.54  0.46 

12 s24*  0.66 0.44 

11.99 

13 s27*  0.64 0.45 

14 s26  0.61 0.41 

15 s28*  0.56 0.40 

16 s22*  0.49 0.32 

17 s32*  0.45 0.31 

18 s18  0.44 0.35 

19 s16*  0.40 0.30 

20 s33*  0.39 0.29 

21 s34*  0.37 0.28 

22 s7*  0.33 0.30 

Toplam 34.29 

*Olumsuz sorular 

Son yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,81 olarak bulunmuş ve Bartlett Testi (X2=1532,79 df=231 

p<0,00) anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda ölçeğin 2 faktörden oluştuğu görülmüştür. Birinci faktör (Mesleki 

Sorumluluk) yük değerlerinin 0,54 ile 0,73 arasında ve ikinci faktör (Mesleki Saygı) yük değerlerinin 0.33 

ile 0,66 arasında değiştiği görülmüştür (Tablo 3).  

Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslara bakıldığında mesleki sorumluluk boyutu için %22.30 olurken 

mesleki saygı için %11.99 olduğu görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %34.29 olarak 

bulunmuştur. Uzmanlara göre çok faktörlü ölçekler de açıklanan varyansın %30’dan daha fazla olması 

beklenmelidir (Tavşancıl, 2002). Dolayı ile ölçeğin bir bütün olarak açıkladığı varyans istatistikî açıdan 

yeterli sayılabilir. Bu çalışmada ölçeğin yapı geçerliliği daha iyi görebilmek için madde analizi 

yöntemlerinden madde-toplam korelasyon yöntemi seçilmiştir. Uygulama sonuçlarına bakıldığında 

maddelerin korelasyonlarının 0.25 ile 0.65 arasında değiştiği görülmektedir. Uzmanlar madde toplam 

korelâsyonu kat sayısının ayırt ediliciliği için en az 0.20 olması gerektiğini belirtilirken 0.30 ve daha yüksek 

olan maddelerin iyi derecede ayırt ettiğini belirtmektedirler (Bayram, 2004; Büyüköztürk, 2004; Tavşancıl, 

2002). Bu durumda ölçeğin madde korelâsyonlarının iyi düzeyde ayırt edicilik özelliğine sahip olduğu 

söylene bilinir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

AFA sonucu ölçekte kalan 22 madde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için Lisrel 8.8 paket programına 

yüklenmiştir. İlk olarak En Çok Olabilirlik Metodu’na (Maximum Likelihood) göre path analizi yapılmış ve 

bu analiz sonucunda modelin uyum indekslerini etkileyen 24, 26 ve 35. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Son yapılan analiz sonucunda modelin uyum sonuçları X2=266.70, df=151, P=0.00, RMSEA= 

0.052 ve kritik kişi (critical N) sayısı 200 olarak bulunmuştur.  

Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Model Uyum Sonuçları 

Uyum Ölçüsü Ölçülen Değer Olması gereken (291) Model Uyumu 

X2/sd (266.70/151=) 1.77 0 ≤  X2/sd ≤ 2 İyi uyum 

RMSEA 
0.052 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 

Kabul edilebilir 

uyum 

Yak.uy. p 

değeri 
0.37 0.10 ≤ p ≤ 1.00 İyi uyum 

RMR 0,045 0 ≤ RMR ≤ 0,05 İyi uyum 

SRMR 
0.060 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

Kabul edilebilir 

uyum 

NFI 
0.90 0,90 ≤ NFI ≤0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

NNFI 
0.95 0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

CFI 
0.96 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 
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GFI 
0.91 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI 
0.89 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 

Kabul edilebilir 

uyum 

AIC-Model  Model AIC=344.70 < 

Independence AIC=2295.67 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

CAIC-Model Model CAIC=526.28< 

Independence CAIC= 

2384.14 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

ECVI ECVI= 1.21 < 

Independence ECVI=8.05 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

 

 

 

 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere DFA model uyum sonuçlarının asgari şartların üzerinde olduğu görülmektedir 

(Bayram, 2010; Meydan, 2011; Şimşek, 2007). Bu durum 19 maddelik ve 2 alt boyutlu ölçeğimizin yapı 

geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 3.5. Mesleki Etik Ölçeğinin DFA Modeli (Standartlaştırılmış Değerleri) 
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Tablo 5. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları 

*Olumsuz sorular 

 

Tablo5’de DFA sonuçları görüldüğü üzere maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.33 ile 0.70 arasında 

değiştiği görülmektedir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0.05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.87 

olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre bu sonuçlar bir ölçekte olması 

gereken şartları taşıdığını göstermektedir (Bayram, 2010; Şimşek, 2007, Yılmaz ve Çelik, 2009). 

Sonuç ve Tartışma 

Beden eğitimi öğretmenlerinin ders işleme ortamının okul bahçesinde veya spor salonunda olması ve farklı 

bir yapısı vardır. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin diğer öğretmenler üzerine yapılmış etikle ilgili 

çalışmalardan farklı olarak yeni bir ölçme aracının geliştirilmesi gerekmektedir. Nitel araştırma sonucu elde 

edilen veriler sonucunda uygulanan 41 maddelik anketin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarına 

göre iki boyutlu ve 19 maddelik bir yapı oluşmuştur. Ölçek  “mesleki sorumluluk” ve “mesleki saygı” 

boyutlarından oluşmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı 

güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. Özbek’in geliştirdiği beden 

eğitimi öğretmeni mesleki etik ilkeleri ölçeğinde saygı, sorumluluk, profesyonellik ve dürüstlük 

boyutlarından oluşmuştur (Özbek, 2003). Mabagala’nın (2014) ölçeğinde profesyonellik, sorumluluk, önem 
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V
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Mesleki 

Sorumluluk 

1 Madde 36 0.70 0.49 0.51 12.64 

0.83 0.84 
23.7

8 

2 Madde 12 0.66 0.43 0.57 11.62 

3 Madde 21 0.67 0.45 0.55 11.89 

4 Madde 37 0.63 0.40 0.60 11.09 

5 Madde 20 0.61 0.37 0.63 10.62 

6 Madde 40 0.53 0.28 0.72 8.96 

7 Madde 25 0.54 0.29 0.71 9.19 

8 Madde 41 0.55 0.30 0.70 9.33 

9 Madde 13 0.56 0.30 0.70 9.30 

10 Madde 9 0.47 0.22 0.78 7.84 

Mesleki 

Saygı 

1 
Madde 

27* 0.42 

0.17 

0.83 5.87 

0.63 0.63 
10.9

7 

2 Madde 7* 0.34 0.12 0.88 4.75 

3 
Madde 

16* 0.40 

0.16 

0.84 5.58 

4 Madde 18 0.49 0.24 0.76 6.97 

5 
Madde 

22* 0.34 

0.11 

0.89 4.74 

6 
Madde 

28* 0.49 

0.24 

0.76 7.04 

7 
Madde 

32* 0.39 

0.16 

0.84 5.55 

8 
Madde 

33* 0.37 

0.14 

0.86 5.17 

9 
Madde 

34* 0.36 

0.13 

0.87 5.11 

Ölçeğin Genel Toplamında 0.71 0.87 
34.7

5 
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vermek ve saygı, dürüstlük boyutlarından oluşmuştur. Aynal ve diğ. (2015) okul öncesi öğretmenleri için 

geliştirdiği ölçek, öğrenciye ve kendisine karşı sorumlulukları, meslek ve meslektaşlarına karşı 

sorumlulukları, öğrencinin ailesine ve topluma karşı sorumlulukları ve özel eğitime gereksinimi olan 

çocuklara karşı sorumlulukları olmak üzere dört boyuttan oluşmuştur. Beden eğitimi öğretmeni ile ilgili 

ölçeklerde saygı ve sorumluluk boyutlarının olduğu görülmektedir. Geliştirilen BEÖMEÖ keşfedici sıralı 

yöntemle geliştirilmiş olması, ölçek maddelerinin literatürle beraber beden eğitimi öğretmenleri ile 

görüşmeler sonucu elde edilen nitel verilerin nicel maddelere dönüştürülmesiyle elde edilmiş bir ölçek olması 

bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda bu ölçeğin etik ile ilgili araştırmacılar için ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin etik düzeylerini belirlemede yardımcı olabileceği söylenebilir. 
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1.  

2. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Etik Ölçekleri 

 

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni,, 

Bu çalışma sizlerin Mesleki Etik Durumlarınızı incelemek için uygulanmaktadır. Ölçek formlarında bulunan 

ifadeleri cevaplarken meslekte yaşadığınız deneyimleri düşünerek cevap vermeniz gerekmektedir. Ölçek 

formlarına vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar ölçeklerin güvenilirliğini etkilemektedir.  
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1 Öğrencilere karşı argo kelimeler kullanırım. 5 4 3 2 1 

2 Öğrencilerin istek ve görüşlerini dikkate alırım. 5 4 3 2 1 

3 Okula spor araç ve gereçleri alırken elimdeki bütçeyi dikkatli 

kullanırım. 

5 4 3 2 1 

4 Okula spor malzemesi alırken uygun ve kaliteli olan malzemeleri 

almaya çalışırım. 

5 4 3 2 1 

5 Yıllık ve günlük plana bağlı kalmam. 5 4 3 2 1 

6 Derslerde cep telefonu kullanmam. 5 4 3 2 1 

7 Okuldaki diğer branş öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurmaya 

çalışırım. 

5 4 3 2 1 

8 Meslektaşlarımla olan diyaloglarıma dikkat eder, kırıcı olmamaya 

çalışırım. 

5 4 3 2 1 

9 Sporcu öğrencilere daha yakın davranırım. 5 4 3 2 1 

10 Öğrencilerin notlarını adil bir şekilde veririm.  5 4 3 2 1 

11  Özel okullarda yüksek not verilmesi nedeniyle 

değerlendirmelerimi bunları göz önünde bulundurarak yaparım. 

5 4 3 2 1 

12 Derslerde öğrencileri serbest bırakırım.  5 4 3 2 1 

13 Okul yöneticileri ile genellikle iyi ilişkiler kurmam. 5 4 3 2 1 

14 Beden eğitimi öğretmenlerinin kendi zümreleri ile olan ilişkilerini 

zayıf bulurum.  

5 4 3 2 1 

15 Okulda iki veya daha fazla beden eğitimi öğretmeni yerine tek 

öğretmen olarak çalışmayı tercih ederim. 

5 4 3 2 1 

16 Okuldaki spor malzemeleri her öğrencinin adil bir şekilde 

kullanmasına özen gösteririm.  

5 4 3 2 1 

17 Dersleri işlerken okuldaki diğer beden eğitimi öğretmenlerini 

düşünerek hareket ederim.  

5 4 3 2 1 

18 Beden eğitimi dersini diğer dersler kadar önemli ve eğitimin 

ayrılmaz bir parçası olarak görürüm.  

5 4 3 2 1 

19 Mesleğime olan saygım nedeniyle işimi gerektirdiklerini tam olarak 

yapmaya çalışırım.  

5 4 3 2 1 
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TÜRK SPORUNDA DİL KULLANIMI: BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY 

VE TRABZONSPOR MARŞLARININ; İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gökmen KANTAR          

Dr.Öğretim Üyesi Gözde ERSÖZ 

 

Öz 

Söylem kavramı, yirminci yüzyılda özellikle Batı dünyasında, dilbilim alanında yapılan çalışmalar ile ortaya 

çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, 

toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Yaşadığımız çağ, 

artık bir söylem çağı olup; dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. 

Yaşadığımız dünyada artık mutlak evrensel gerçeklik yoktur, mutlak evrensel söylemler vardır. Söylem 

analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka 

plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme 

özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Türkiye’de Spor kulüpleri, ezeli 

rekabetlerinin yanı sıra renkleri, sembolleri ve marşları ile toplumsal kabul görmüşlerdir. Spor kulüplerinin, 

kimliğini, mazisini ve başarılarını anlatan bu marşlar; taraftarları ve kamuoyunu etkileyerek, takımların 

imajını oluşturmuştur. Bu çalışmada Türk Sporunun her alanında önemli yerleri olan kulüplerimizden: 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları söylem ve içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Dört büyük Kulübün marş metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem 

konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular 

doğrultusunda marşlar arasında karşılaştırma yapılarak değerlendirilip, yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, söylem, söylem analizi, içerik analizi 

  

LANGUAGE USAGE IN TURKISH SPORT: BEŞIKTAŞ, FENERBAHCE, GALATASARAY AND 

TRABZONSPOR ANTHEM; CONTENT AND DISCOURSE ANALYSIS 

 

Abstract 

The concept of discourse emerged in the twentieth century, especially in the western world, through studies 

in the field of Linguistics. As a term, discourse is a concept that has been appropriated and used by linguists, 

humanists, literary theorists, sociologists and all segments of society for the last fifty years. The age we live 

in is now a discourse age; all of the general Sciences in the world are under the influence of the concept of 

discourse. There is no absolute universal reality in the world we live in, there is no absolute universal 

discourse. Discourse analysis examines the use of language and its functions. Words, sentences, and other 

textual expressions have important ideological dimensions in terms of discourse and communication, which 

can be expressed by means of imitations, the content or claims that can be inferred based on background 

knowledge. In Turkey, sports clubs have been accepted as social with their colors, symbols and anthems as 

well as their eternal competition. These anthems, which describe the identity, past and achievements of the 

sports clubs, have created the image of the teams by influencing the fans and the public. In this study, from 

our clubs that are important in all areas of Turkish sport: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray and trabzonspor 

anthem have examined by means of discourse and content analysis. The start texts of the four major clubs 

have analyzed in terms of natural language use, rhetorical elements, agenda issues and the use of “I and we” 

pronouns. The resulting findings have arranged in tables and have evaluated by comparing the marches. 

Keywords: Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor, Discourse Analysis, Content Analysis 

 

1.GİRİŞ: 

Kavram olarak söylem, toplumsal bütün alanlarda başvurulup kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 

dönem, bir söylem çağı olup; artık dünyadaki sosyal beşeri bilimlerin tamamı söylem kavramının etkisi 

altındadır. Söylemin kavramına göre artık evrensel mutlak gerçeklik yoktur; sadece evrensel gerçeklikler 

vardır. Gerçeklik, söylemle ve söylem içerisinde inşa edilen bir durumdur. Her söylem bir gerçeklik inşasıdır 

ve dolayısıyla söylemlere meydana gelen geçeklikler söz konusudur (Sözen, 2014: 9). Sürekli olarak değişen 

ve gelişen post-modern dünyada aynı zamanda; söylemler de değişip ve gelişmektedir. Söyleme dayalı 

değişimin, en açık olarak yaşandığı alanlardan birisi de, spor ve spor söylemidir. Spor söyleminin, en dinamik 
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aktörlerinden birisi olan futbol takımlarının, “marşlar” ının araştırılması; spor dilininin “yapı çözümüne” 

katkı sağlaması açısından önemlidir. Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığı ile oluşan, anlam 

ürünleriyle ilgilenen, geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir 

(Van Dijk, 1991: 114). Söylem analizi eleştirel yönü ile Neo-Marksist düşünürlerin, Frankfurt Okulu ve Batı 

Marksizm’inin, dile yaptığı vurguyu merkeze alır. Disiplinler arası bir yaklaşım olan söylemin, inceleme 

yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-linguistik ile söylemin kesiştiği alandır (Sözen, 2014: 83). Söylem 

analizi alanına yönelik literatür çalışmalarına baktığımızda daha çok Foucault merkezli, Van Dijk ‘ın haber 

söylem analiz yöntemine dayanan çalışmaların yapılmış olduğu görülmektedir. Alanyazında yer alan bu 

akademik çalışmalar daha çok yüksek lisans ve doktora çalışması olarak yapılmıştır.  

Bu çalışmanın odak noktası, Türk futbol takımlarının spor dilini, söylem ve içerik analizi ile Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takım marşları örneğinde ortaya koymaktır. Söylem analizinde ve 

özellikle metin incelemelerinde genellikle, postyapısalcı ve Foucault’cu söylem kuramlarından etkilenerek 

güç ilişkileri üzerinde durulur. Foucault, “bilgi ve iktidar” ilişkisinden yola çıkarak bir özne 

kavramsallaştırması geliştirmiştir. Bu, bir anlamda insanın nasıl bir bilginin nesnesi haline getirildiğine işaret 

eden sürecin anlatımıdır. Kısaca Foucult’ya göre insan, kendi özgürlüğüne sahip olmak ve kendi varoluşunun 

öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna ve Kubilay, 2010: 52). Bu çalışmada, söylemin 

belirleyen aktörü olarak, spor dili kavramından hareketle; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 

incelenecektir. Ayrıca futbol takımlarının, doğal dili, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve 

kullandığı “ben ve biz” zamirleri kullanış biçimi kapsamında temalaştırma çalışması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları, ortaya koyulan 

söylem ve içerik analizi ile Türk Spor dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması 

ve değişimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 

2.TEORİK ÇERÇEVE: Söylem, Söylem kuramları, Söylem ve içerik analiz yöntemi ile Türk Spor hayatına 

genel bir bakış. 

2.1. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için “Cümlenin ötesindeki” anlamına gelirken, bazıları için söylem 

çalışması dilin kullanımına işaret edebilir. Eleştirel kuramcılar, gücün söyleminden, iktidarın söyleminden 

bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Ülkemizde söyleme dair 

yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır bu çalışmaların en kapsamlılarından bir tanesi de 2018’in başında 

çıkardığım “Söylem Üzerine Notlar” adlı kitabımdır. Kitaba göre söylem, genel geçer yüklemlerin tamamıdır 

(Kantar, 2018: 115). 

2.2. Söylem Kuramları: 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında özellikle dilbilim alanında yapılan 

çalışmalar ile söylem kavramı ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, 

insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve 

kullanılan bir kavramdır (Kantar, 2016: 25). Modernizm ve modernleşme sonrasında, içinde bulunduğumuz 

çağ postmodernizmle gelişmiş bir söylem çağıdır ve dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem 

kavramının tesiri görülmektedir. Bugüne kadar ortaya konulan çalışmalarda gerek yapısalcılar gerekse 

postyapısalcılar insanın anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda 

bulunmuşlardır. Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düşünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmişlerdir. Yapılan bu araştırma alanları 

Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluşturur. Foucault’a göre, söylem üretmek, her toplumda, 

görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, maddiliğini savuşturmak olan birtakım 

yollarla, hem denetlenmek, hem ayıklanmak, hem de örgütlenmek ve yeniden paylaştırılmaktır (Foucault, 

1987: 23,24). Foucault,  arkeoloji kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak görür. 

Çünkü söylem bir açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken, bir başka açıdan da hem bu 

dizilerin oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi kurarak bu ilişkinin özelliklerini 

ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyişle,  söylemin seçici,  tanımlayıcı,  belirleyici ve aktarıcı 

özellikleri vardır (Doltaş, 2003: 51). 

2.3. Futbol ve Türk Futbol Hayatına Genel Bir Bakış: Futbol milyonlarca kişinin ilgisini çekmekte, futbol 

kulüplerinin yönetimleri ise milyonları temsil etmektedir. Dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olan 

Birleşmiş Milletlere üye ülke sayısı 193 olurken, FIFA’ya kayıtlı üye ülke sayısı 211 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tek başına bu sayı bile futbolun küresel olarak nerede durduğuna dair önemli bir gösterge 

niteliği taşımaktadır. Futbol artık günümüzde karşı konulmaz bir fenomen olarak ön plana çıkmıştır. 

Kıtalardan ülkelere, gruplardan bireylere, ekonomiden kültüre, teknolojiye kadar birçok alanı etkilemekte ve 

birçok alandan etkilenmektedir (Çakmak, İşlek ve Keskin: 2017, 127). Cumhuriyet dönemi, Türk futbolunun 

yurt ölçüsünde örgütlendiği kulüp sayısının beklenenin üzerinde arttığı bir dönem olmuştur. 1923' de 
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Cumhuriyet'in ilanından önce kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı yıl 21 Mayıs’ta Uluslararası Futbol 

Federasyonları Birliği üyeliğine kabul edilmiştir. 26 Ekim 1923'de Türk Millî Futbol Takımı ilk millî 

müsabakasını Romanya ile İstanbul'da oynamıştır. 1954 yılında kurulan Avrupa Futbol Birliği, 1962 yılında 

Türkiye' yi bir Avrupa ülkesi olarak üyeliğe kabul etmiştir. 1951 yılında ise profesyonelliğin kabul edilmesi 

ile, futbol bir meslek dalına dönüşmüş ve gelişmiştir (Aydın, 1989).  

Türkiye futbol ligleri günümüzdeki yapısına kavuşuncaya kadar çeşitli isimler altında oynandı. Millî Küme 

adı altında toplanan ve 1937'den 1943'e kadar Maarif Mükafatı, 1944'ten 1951'e kadar da Millî Eğitim 

Mükafatı olarak anılan liglerden sonra 1959'da Millî Lig, bugünkü adıyla Süper Lig kuruldu. 1959'den 

itibaren düzenlenen Millî lig organizasyonları ve kupa müsabakaları ile II. ve III. ligler, Türkiye'de futbolu 

önde gelen spor dallarından bir haline getirmiştir (Talimciler, 2012). Günümüzde ise futbol popüler bir spor 

dalı olarak toplumun büyük bir kısmının ilgisini çekmektedir. Futbola duyulan bu ilgi, insanların futbola 

yüklediği anlamı ve değeri farklı hale getirmiştir. Bazıları için ise meslek olmuştur. Herkes için farklı anlama 

gelebilen futbol oyununun insanların algılarında da değişik göstermesi futbolu daha da gizemli hale 

getirebilmektedir (Gündüz ve Bayansalduz: 2017: 83). Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı Türk 

Sporunun her alanında önemli yerleri olan kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 

Trabzonspor marşları söylem ve içerik analizinin incelenmesidir. 

 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden söylem ve içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleşmiştir. 

 

3.2. Örneklem  

Bu çalışmada Ülkemizde en çok taraftarına sahip olan futbol takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin en popüler marşları incelemeye alınmıştır. Beşiktaş Spor Kulübü’ 

nün “Tükenme (Gücüne Güç Katmaya Geldik)”; Fenerbahçe Spor Kulübü’ nün “Yaşa Fenerbahçe”, 

Galatasaray Spor Kulübü’ nün “Rerere Rarara” ve Trabzonspor Kulübü’ nün ise “Uy Aha” marşlarındaki 

doğal dil kullanımı, retorik ve gündem konularını ele alış biçimi incelenmiştir. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma içerisinde, marşlarda kullanılan spor dilinin özelliklerini tespit edebilmek amacıyla Van Dijk’in 

eleştirel söylem analizi ve Bardin’in içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile 

ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir.  Söylem 

analizinin kuramsal arka planında sosyal bilimlerdeki sosyoloji, psikoloji, dilbilim, medya, siyasal bilimler 

gibi pek çok farklı alan yer almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış açılarına ve bilimsel 

yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine ilişkin kendi kurallarını oluşturur (Ekşi ve Çelik, 

2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği barındıran bir analiz değildir. Bu yüzden nitel 

araştırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz yöntemleri ile benzerlik gösteren tarafları vardır. 

Söylem analizi sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara ulaşmaktan ziyade 

bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal bağlam içinde değerlendirmeye 

çalışır (Demir, 2008: 5). Sözen’e göre, söylem analizi üç sacayağına dayanır: birincisi, Sausser’cü anlayışa 

dayanan yapısalcı dilbilim. İkincisi, Wittgenstein’nın dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. 

Üçüncüsü ise dil felsefesinde, Gadamer ve bir yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan 

Ricoeur’den etkilenen hermeneutiktir (Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri yeniden üretme, 

değiştirme, dönüştürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma özelliğine sahiptir. Çalışmamız 

içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk’ın söylem analizi ve Bardin’in içerik analizi yönteminden 

yararlanılmıştır.  

İçerik Analizi Yöntemi: Çalışma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz yöntemi ise içerik analiz 

teknikleridir. İçerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin etkilenmesine yönelik “İkinci bir 

okuma” olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu anlamda içerik analizi, bir tür iletişim psikanalizini ve 

ileteni algılama sanatını andırmaktadır. Söz konusu okuma, okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk 

duygularında rahatlatan, ideolojik, politik ve kültürel kanaatlerini pekiştiren bir okuma değil, ona gerçekten 

de yeni bir şeyler öğreten, onu yeni bir şeylerin önüne koyan bir okumadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001:26). 

İçerik analizin uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılır. Bunlardan 
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tekniklerden özellikle, yapılan çalışmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta fayda vardır 

(Bilgin, 2006: 96): 

Frekans Analizi: İçerik analizi, en basit şekliyle, birim ve ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda 

görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, sayılabilecek nitelikte birimler veya sözcükler alınır 

ve analiz göstergeleri frekans türünde ifade edilir. Frekans analizi, en basit şekliyle, birim veya ögelerin 

sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar 

sözcüklerin, bir insanın günlük uğraşları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletişim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır (Bilgin, 2006: 96). 

Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaşları (1954) tarafından geliştirilen bu yöntem, tutum ve kavramını 

ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil anlayışına dayanır. İnsanın kullandığı dilde yansıdığı 

ve mesajın analizi sayesinde verici hakkında enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Ayrıca marşlardaki 

retoriksel tekrarların sayısı; karşı tarafa olan bakış açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 

Yıldız Falı: Kitle iletişim alanında gerçekleştirilmiş çeşitli içerik analizi çalışmaları vardır. Bardin (1977) 

tarafından “Yıldız Falı” konusunda yapılan içerik analizi, bunların ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; 

metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), farklı kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeşitliliği 

tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 2006: 109). Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı 

olanları ile araç niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar 

taşıyıcı, zarf, edat, nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. Metinlerde 

bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. Bu yolla hatibin metne 

taşıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin’in formülünü metne uygularken; sayı ve tarih 

ifadeleri sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler 

ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş olsa da, anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler 

ayrı olarak hesaplanmıştır. Sesteş kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul 

edilmiştir.  

 

4.BULGULAR 

 

4.1. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşlarındaki Doğal Dil Kullanımı: Bu çalışma 

içerisinde; belirlenen dört büyük futbol takımının marşlarının doğal dili, L.Bardin’in “Yıldız falı” içerik 

analiz yöntemi yoluyla belirlenmiştir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere ilişkin analizde, anlam öğelerinin 

sınıflaması, sayımı ve anlamın belirtenleri üstünde durulmuştur. Burada yapılacak olan analizler ile mesajın 

kodu (vokabüler, gramer özellikleri, anlam birimleri) incelenecektir. Bu yolla kulüp marşlarının, kelime 

haznesi, ortaya çıkartılmıştır. Bardin’in formülünü metne uygularken; sayı ve tarih ifadelerini sayım dışında 

tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı 

kökten üretilmiş olsa da, anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. 

Sesteş kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Kulüp marşları, cümle 

vurgusu ve kurgusu açısından incelenirken; marşların ortaya koymuş olduğu spor dili değerlendirilecektir. 

Kulüp marşlarının rakamsal verileri olarak Tablo 1.1’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

 

Tablo 1.1: Spor Kulüp Marşlarının, Tek Parça İstatistikleri 

 

 
 

Spor kulüplerinin marşlarındaki yer alan kelimeler, terim sayısı (473), terim çeşidi (169), sayfa sayısı (6), 

Paragraf sayısı (894) ve satır sayısı (904) rakamsal veri olarak Tablo 1.1’de verilmiştir. Terim sayılarının, 

terim çeşitlerine oranlanması ile Bardin’in Yıldız falı formülü uygulanarak net sonuca varılmıştır. İncelenen 

dört kulüp marşında toplam (970) sözcük vardır. Bu sözcüklerin terim sayısının (473), terim çeşidine (169) 
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oranı (O/V) oranı yaklaşık 2,79’dur. Kulüp marşlarındaki bu oran yüksek bir tekrar düzeyini yansıtmamakla 

beraber; zengin bir dil yapısını ortaya koyar. Kulüp marşlarının, dil zenginliği düzeyi Tablo 1.2’de aşağıda 

verilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Spor Kulüp Marşlarının, Vokabüler Zenginliği 

 

 
 

 

Vokabülerin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular, mesaj üretiminin temel repertuarını ortaya 

koymaktadır. İncelenen marşlarda toplam 473 sözcük vardır ve bunların 169’u farklı sözcüklerdir. Bu 

durumda O/V oranı yaklaşık 2,79’dur. Spor kulüplerinin marşlarındaki bu oran, çok fazla bir tekrar düzeyini 

yansıtmazken; dil zenginliği oranı ise yüksektir. Dil zenginliği açısından en yüksek orana sahip marş 

Fenerbahçe (1,65) kulübü marşı olup; sırasıyla onu, Beşiktaş (2,28), Galatasaray (2,46) ve Trabzonspor 

(3,35) marşları takip etmektedir. Temel kelime hazinesi açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber 

isim (218 defa), fiil (43 defa) ve sıfatlar (29 defa) daha çok kullanılmıştır. Marşlarda daha çok zaferler ve 

kurumsal kimlik üzerinde duran kulüpler, propaganda açısından ise taraftarın semboller üzerinden, aidiyetine 

ve duygusal bağına vurgu yapmışlardır. Spor dili kullanımı açısından marşlar, amaç ve araç sözcüklerden 

daha çok amaç (294 defa) sözcüklerini kullanmıştır. Böylelikle marşlarda ortaya konulan söylem doluluk 

oranı yüksek bir şekilde, taraftar ile sürekli tekrar edilerek verilmiştir. Tekrar oranı ile akılda kalıcılığı en 

kolay marş Trabzonspor (3,35) marşı olup onu sırasıyla; Galatasaray (2,46), Beşiktaş (2,28) ve Fenerbahçe 

(1,65) marşları takip etmektedir. En çok kullanılan dolu sözcükler ve sözcük türleri sayısal ve yüzdesel 

oranları ile karşılaştırmalı bir şekilde Tablo 1.3’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.3: Marşlarda, En Sık kullanılan Amaç Sözcükler 

Marşların Terim 

Kelime 

Hazinesi
Türü

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

İsimler

Fiiller

Sıfatlar

Amaç Sözcük Toplam

Zamirler

Edatlar

Bağlaçlar

Ünlemler

Zarflar

Araç Sözcük Toplam

TOPLAM

Çeşidi (V)

Terim Çeşidi

Oranı (%)
O/V

29 60,40% 18 66,60% 1,61

245 100% 73 100% 3,35

BJK

FB

GS

         TS

7 7,60% 5 35,71% 1,4

92 100% 14 100% 6,57

1 1,08% 1 7,14% 1

76 78,26% 4 28,57% 19

8 8,69% 4 28,57% 2

- - - - -

12 7,84% 7 15,50% 1,71

153 100% 45 100% 3,4

119 77,77% 27 60% 4,4

22 14,37% 11 24,44% 2

14 100% 1 100% 14

79 100% 32 100% 2,46

- - - - -

14 100% 1 100% 14

- - - - -

- - - - -

59 100% 31 100% 1,9

- - - - -

4 6,77% 3 9,67% 1,33

11 18,60% 4 12,90% 2,75

76 100% 46 100% 1,65

50 84,74% 24 77,41% 2,08

6 85,71% 2 66,66% 3

7 100% 3 100% 2,3

- - - - -

- - - - -

1 14,28% 1 33,33% 1

- - - - -

4 11,76% 4 14,28% 1

34 100% 28 100% 1,21

20 58,82% 17 60,70% 1,17

10 29,41% 7 25% 1,42

25 100% 5 100% 5

73 100% 32 100% 2,28

- - - - -

17 68% 1 20% 17

2 8% 2 40% 1

- - - - -

48 100% 27 100% 1,7

6 24% 2 40% 3

17 35,40% 7 25,90% 2,42

2 4,16% 2 7,40% 1

Terim 

Sayısı(O)

Terim Sayısı

Oranı (%)

Terim
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Spor kulüplerinin marşlarındaki doluluk oranı, amaç sözcükler açısından incelendiğinde birinci sırada 

isimler, ikinci sırada fiiller, üçüncü sırada ise sıfatlar olarak belirlenmiştir. Marşlarda en çok kullanılan 

isimler Trabzon (48 defa), Beşiktaş (8 defa), Fenerbahçe (4 defa), ve Galatasaray (4 defa) yani kulüplerin 

kendi adlarıdır. Fiillerde ise durum en yüksek oran “gelmek” fiili (8 defa) ile Beşiktaş marşına aittir. Onu 

sırasıyla; “vurmak” fiili ile (6 defa) Trabzonspor, “yaşamak” fiili (4 defa) ile Fenerbahçe ve “var olmak” fiil 

ile (2 defa) Galatasaray takip eder. Sıfat olarak ise en yüksek kullanım nitelemeleri olan “re re re-ra ra ra” ile 

Galatasaray (9 defa) marşına aittir. Marşlardaki araç sözcüklerin doluluk oranı ise aşağıda gösterilen Tablo 

1.4’te aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

 

 

Tablo 1.4: Marşlarda En Sık kullanılan, Araç Sözcükler 

 

Sıra İsim Frekans Fiil Frekans Sıfat Frekans

1 Beşiktaş 8 Gelmek 8 Sevdalı 1

2 Ter 2 Olmak 3 Bu 1

3 Forma 2 Katmak 2

4 Beyaz 2 Yaşamak 1

5 Bir 2 Tutmak 1

6 Siyah 1 Sevmek 1

7 Sevda 1 Anlamak 1

8 Nefes 1

9 Kartal 1

10 Umut 1

1 Fener 4 Yaşamak 4 Mutlu 2

2 Kalp 2 Olmak 2 Sen 2

3 Renk 1 Birer 1

4 Ata 1 Hiçbir 1

5 Tarih 1 Bu 1

6 Mazi 1

7 Dostluk 1

8 Cihat 1

9 Can 1

10 Lefter 1

1 Galatasaray 4 Var 2 Re 9

2 Cimbom 3 Yenmek 1 Ra 9

3 Spor 3 Kavuşmak 1 Gassay 6

4 Kol 2 Her 2

5 Bir 2 Son 1

6 Beşik 2 Tek 1

7 Sami 1 Nice 1

8 Ruh 1

9 Zafer 1

10 Sarı 1

1 Trabzon 48 Vurmak 6 Efsane 3

2 Kupa 5 Ezmek 4 Tek 2

3 Gol 5 Sormak 2 Belli 2

4 Karadeniz 3 Var 2 Bu 2

5 Bordo 3 Gelmek 2 Yok 1

6 Sevda 2 Omuzlamak 1 Artık 1

7 Mavi 2 Yazmak 1 Genç 1

8 Oda 2 Tutmak 1

9 Ateş 2 Devirmek 1

10 Ali 1 Getirmek 1

BJK

FB

GS

TS

Takımlar No Zamir Frekans Bağlaç Frekans Edat Frekans Zarf Frekans Ünlem Frekans

1 Senin 4 - - Gibi 1 - - - -

2 Sen 2 Mu 1

1 Bu 1 Ve 1 - - Ne 2 - -

2 Seni 2

3 Sen 2

GS 1 - - - - - - - - - -

1 Kim 4 De 1 - - Hiç 2 Hay 64

2 Sen 3 Yine 2 Uy 6

3 Biz 3 Diye 2 Aha 3

4 Ne 1 Nerde 1 He 3

BJK

FB

TS
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En çok kullanılan araç sözcükler incelendiğinde birinci sırada zamirler (22),  ikinci sırada zarflar (9), üçüncü 

sırada edatlar (2), dördüncü sırada bağlaçlar (2) ve beşinci sırada ise ünlemler (76) yer almaktadır fakat 

ünlemler sadece Trabzonspor marşında çok yoğun olarak kullanmıştır. Vokabüler zenginliğin 

incelenmesinde yapılan araştırmalarda genel olarak ünlemler yer almamaktadır. Marşlarda vurgu ve 

tonlamada önemli bir araç olan ünlemler, yapılan bu çalışma içerisinde yer almıştır. Marşlar içerisinde 

zamirlerin genel olarak kullanım sebebi kulüp marşlarının yazılma sebebinde saklıdır. Nitekim bu marşlar 

aidiyeti sağlama ve kurumsal kimliği pekiştirmek için taraftara yönelik propaganda niteliğinde 

yazılmışlardır. Kullanım biçimi açısından kurumsal kimliği tercih ederken “biz” zamiri ön plana çıkarken; 

taraftara seslenirken “sen” zamirini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu zamirleri kullanma nedenleri arasında 

samimi bir dil kullanma nedeni yatmaktadır. Spor kulüp marşlarında kullanılan fiil kiplerinin frekansı aşağıda 

ki Tablo 1.5’de genel olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1.5: Marşlarda Kullanılan Fiillerin Çekim Kipleri 

 
Marşlarda kullanılan fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü asıl görevi 

geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken; kulüp 

marşlarında bu böyle görünmüyor. Gelecek zaman kullanım oranı (1) ile dördüncü sırada yer almıştır. Diğer 

yandan ise emir (68)  kipi birinci sırada yer alırken, mastar (27) kipi ikinci sırada, geçmiş zaman (22) üçüncü 

sırada, şart (2) kipi dördüncü sırada ve son sırada ise hiç kullanılmayan şimdiki zaman (0) yer almıştır. 

Gelecek zaman kullanımı daha çok muktedir olma anlamında taraftara verilen kararlılık üzerinde 

Trabzonspor marşında etkili olmuştur. Diğer yandan geçmiş zaman kullanımı ile kurumsal kimliğin mazisi 

ve başarıları üzerinde vurgu yapılarak; taraftarın bu süreç içerisindeki katkısı özellikle Beşiktaş marşında 

belirtilmiştir. Mastar kipi kullanımı ile marşını daha geniş zamanlı bir yapı ve anlama kavuşturarak 

taraftarına mesaj veren kulüpler özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray olmuştur. Ayrıca yazılan marşı ile hem 

kulübünü hem de taraftarını emir kipleri kullanarak sürekli motive eden takımlar Trabzonspor ve 

Fenerbahçe’dir. Genel olarak kulüp marşları taraftar üzerinde kararlılık, devamlılık ve başarılara uygun bir 

Fiil Kullanım Alanı

Kipleri Terim Sayısı Terim Oranı Dinleyicinin Üzerinde

Emir - - Öğüt

Mastar 6 11 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
4 11 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi 1 1 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 11 23

Emir 1 8 Öğüt

Mastar 9 13 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
1 7 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi - - Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 22 52

Emir - - Öğüt

Mastar 3 3 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
- - Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
- - Kesin Gelecek

Şart Kipi - - Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 3 3

Emir 2 60 Öğüt

Mastar - - Sonuç

Geçmiş 

Zaman
4 4 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
1 1 Kesin Gelecek

Şart Kipi 1 1 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 11 66

Emir 3 68 Öğüt

Mastar 18 27 Sonuç

Geçmiş 

Zaman
9 22 Olmuş bitmiş şeyler

Şimdiki 

Zaman
- - Durum

Gelecek 

Zaman
1 1 Kesin Gelecek

Şart Kipi 2 2 Olası Gelecek

Toplam Fiil Kipi 33 120

Genel 

Toplam

Takımlar
Frekans

BJK

FB

GS

TS
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söylemdir. Söylemin ortaya çıkışı kulüplerin kuruluş dönemi, öncesi ve sonrasında başarıları anlatarak; 

kazanılan zaferler ile taraftara inanç, hırs, güven ve moral vermektir. 

4.2. Spor Kulüplerinin Marşlarda Kullandığı Retorik 

Spor kulüplerinin marşlarında kullanmış olduğu retoriği açığa çıkarmak için, marşlarda muhatap alınan kişi, 

sembol ve kurumları belirleyerek yapmış olduğu bu seslenişin hangi duyguyla gerçekleştirdiği tespit 

edilmiştir. Aşağıda verilen Tablo 1.8’de, marşların doğrudan hitap ettiği kişi, grup, sembol ve kurumları 

göstermektedir. Bu tablo oluşturulurken, marşların açıkça hitap ettikten sonra kullanmış olduğu kişi zamirleri 

ve yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıştır. Hitaplarda kullanılan olumlu tekrarlar (+) ile gösterilirken 

olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiştir. Ortaya çıkan duygu değerleri ise marşların kullanılan söz dizimine 

bağlı olarak sempati/antipati olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 1.6: Spor Kulüplerinin Marşlarda Kullandığı Retorik 

 
Spor kulüpleri marşlarında genellikle olumlu bir dil kullanarak taraftarına mazilerinin başarılarla dolu 

olduğunu hissettirmiştir. Ayrıca kurumsal kimliklerini, kendileri belirlemiş oldukları semboller ile 

özdeşleştirerek farklı olduklarını hissettirmiştir. En çok retoriksel tekrarı kulüpler, kendi isimi ve üretilen 

değerleri üzerinden yaparak markalaşma yoluna gitmişlerdir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; sadece 

kendi marka değerlerini ön plana koyarken, Trabzonspor ise üç büyükler ile olan mücadelesine de atıfta 

bulunmuştur. 

 

5. SONUÇ: 

Doğal dil incelemesinde ortaya çıkan Tablo 1.2 ve 1.3’de genel olarak verilen bilgiler spor kulüplerinin 

marşlardaki dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Marşların, metin içeriğine bakıldığında 473 terim 

sayısı ve 169 terim çeşidinden oluşmaktadır. Buna göre marşların tekrar oranı ortalama olarak 2,79’dur. Spor 

kulüplerinin, metinlerine bakıldığında; marş metinlerindeki terim sayısının çeşitliliği, marşların kelime 

hazinesinin ne kadar çok zengin olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ise tekrar oranını bu kadar çok 

yüksek propagandada kalıcılık açısından marşların, spor dilinin kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade 

bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Doğal dil kullanımını gösteren Tablo 1.3’de konuşma 

metinlerinin içerisinde amaç sözcükler olarak nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, konuşmalarda 

kullanıldıkları oran verilen mesajın yükünün taşımak olarak değerlendirilmelidir. Konuşma metinlerinde 

kullanılan 473 terim çeşidinin 294’ü amaç sözcüklerden oluşması, taraftara ve kamuoyuna verilen mesajların 

güçlü olarak taşındığının bir göstergesi olarak değerlendirilir. Diğer yandan ise konuşma metinlerinde 

kullanılan araç sözcükler Tablo 1.4’te konuşma metinlerinin içerisinde zamir, zarf edat bağlaç ve ünlem 

olarak yer almaktadır. Araç sözlüklerin konuşma metinleri içerisindeki görevi vurgu, dikkat çekme ve 

anlatımı güçlendirme görevini üstlenmektir. Marşlarda kullanılan fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman kullanımı 

yüksek olarak beklenirken; kulüp marşlarında bu böyle görünmemektedir. Spor kulüpleri daha çok geçmiş 

ile gelecek arasında bir söylem oluşturmuştur. Genel olarak kulüp marşları taraftar üzerinde kararlılık, 

devamlılık ve başarılara uygun bir söylemdir. Söylemin ortaya çıkışı kulüplerin kuruluş dönemi, öncesi ve 

sonrasında başarıları anlatarak; kazanılan zaferler ile taraftara inanç, hırs, güven ve moral vermektir. Spor 

kulüpleri marşlarında genellikle olumlu bir dil kullanarak taraftarına tarihlerinin zaferlerle dolu olduğunu 

Duygu Tekrar Duygu Tekrar Duygu Tekrar Duygu Tekrar

1 Trabzon + 48

2 Fenerbahçe + 9

3 Beşiktaş + 8

4 Kanarya - - + 1 - 1

5 Kartal + 1 - 1

6 Gol + 1 + 5

7 Cimbom + 3 - 1

8 Forma + 2 + 1

9 Sevda + 1 + 2

10 Kalp + 1 + 4 + 1

Sıra Muhatap
BJK FB GS TS
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göstermiştir. Ayrıca kurumsal kimliklerini, kendilerine ait semboller ile özdeşleştirerek farklı olduklarını 

hissettirmiştir. En çok retoriksel tekrarı kulüpler, kendi isimi ve üretilen değerleri üzerinden yaparak 

markalaşma yoluna gitmişlerdir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; sadece kendi marka değerlerini ön 

plana koyarken, Trabzonspor ise üç büyükler ile olan mücadelesine de atıfta bulunmuştur. 
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Öz 

Bu çalışma Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi öğretmenlerinin umutsuzluk 

durumlarını incelenmek amacı ile yapılmıştır. 

Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Araştırma grubunu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde 

ve İstanbul merkezinde Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan 188 aday beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Beck vd. (1974) geliştirdiği ve Durak ve Palabıyık (1994) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 0 ile 20 puan arasından 

puanlanmaktadır. Veri istatistiki işlemlerde bağımsız değişkenler normal dağılım gösterdiğinden ikili 

karşılaştırmalarda T testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

Araştırma bulgularında aday beden eğitimi öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri X=10,60 olduğu 

görülmektedir. Beck vd. (1974) çalışmalarında intihar girişiminde bulunmuş kişilerde X=11,90; depresyon 

tanısı konulmuş hastaların X=11,30 ve alkol bağımlılarının X=4,75 olduğunu bulmuştur. Bu durum öğretmen 

adaylarımızın umutsuzluk durumlarının ciddi oranda yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aday 

öğretmenlerin cinsiyetlerine ve mezun oldukları bölümlerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı 

fark yoktur. Ancak aday öğretmenlerin yaşlarına ve hizmet yıllarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında 

anlamlı fark vardır. 

Giriş 

Son yıllarda ülkemizde atanamama problemi, öğretmen adayları için ciddi bir sorun haline gelmekte ve bu 

tüm hayatlarını psikolojik olarak umutlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Umut denildiğinde akla aile, 

yaşanılan çevre, sağlık, meslek, gelir durumu gibi sayabileceğimiz pek çok kavramlar gelmektedir. Bu 

kavramlar bireyin hayata bakış açısını mutluluğunu ve umutlarını etkilemektedir.  

Günümüzde bireyler, her alanda kendini hissettiren zorlamalarla dolu bir yaşamla karşı karşıyadır. Bu 

zorlamalar bireyin psikolojik dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa 

çıkarırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilecek bir paradoksla bireyi çaresiz, savunmasız ve zayıf 

bırakabilmektedir (Shaufeli ve Enzmann, 1998). 

Türkiye‘de öğretmen ataması ve seçim sistemi sınavlar üzerine kurulu olması ve mezun olan öğretmen aday 

sayısı ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle büyük sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Türkiye’de öğretmen olmak 

isteyen bireyler öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek 

Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğretmenlik alanlarını kazanmaları ve alanla ilgili öğretim 

programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekir. Daha sonra yine ÖYSM tarafından yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na(KPSS) girerek alanıyla ilgili, sınava girenlere göre, yüksek ve yeterli puan 

almaları temel koşuldur. KPSS, genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri içerikli olarak yapılırken, 

adaylar soruları belli bir süre içerisinde cevaplamaları gerekmektedir. Böyle olunca bu sınavlar öğretmen  

adaylarını sınav odaklı çalışmalarına yol açmaktadır (Erdem ve Soylu, 2013). 

Türkiye’de işsizlik öğretmen adayları arasında belirgin bir artış göstermektedir. Buna karşın öğretmen 

yetiştiren eğitim fakültesi kontenjanları son iki yılda yüzde elliyi aşan oranlarda arttırılmıştır (Eşme, 2009). 

Bunun yanında son yıllarda öğretmenlik dışı alanlara da eğitim formasyonu almak koşuluyla öğretmenlik 

hakkının tanınması, aday öğretmenlerin oranını çok daha fazla yükseltmiştir. “Adayların KPSS’den aldığı 

puanlar, büyük ölçüde mesleki geleceğini belirlemektedir. Bu sorunun boyutlarını, öğretmenliğine başvuran 

ve atananlarının sayısı net olarak göstermektedir (Şahin, 2011). 

Kuşkusuz, her toplumun kendine özgü gerçekleri vardır ve bu gerçeklikler toplumdan topluma değişir. 

Toplumsal gerçeklerden kopuk bir eğitim yapılanması, toplum düzeninin bozulmasına yol açabilir (Sönmez, 

1993). Toplumun geleceğini inşasında öğretmenlerin etkisi ve geleceği sağlıklı bir biçimde oluşturma 

gereksinimi öğretmenlerin her açıdan iyi yetiştirilmelerini gerekli kılmaktadır. Bunu sağlamanın temel 
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koşullarından biri, öğretmen adaylarının gelecek umutlarını canlı tutmaktır. Çünkü umut amaca ulaşmaya 

yönelik uygulanan planların başarılacağı öngörüsünü (Seber, 1991; Dilbaz ve Seber, 1993) ifade ederken, 

umutsuzluk geleceğe yönelik kötümserliği ifade eder (Tümkaya, 2005). Bu nedenle kişinin gelecek kaygısı 

yaşaması umutsuzluğa yol açabilir.  

Yapılan araştırma aracılığıyla atanmayan/atanamayan beden eğitimi öğretmeni adaylarının yaşadıkları 

psikolojik ve ruhsal problemlerini bilimsel olarak ortaya koymaya katkı sağlayacak ve problemle ilgili kurum 

ve kuruluşların dikkatini çekmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı, son yıllarda kanayan bir yara haline gelen atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni 

adaylarını yaşadıkları problemleri, yaşam doyumlarını, hayattan zevk alamama ve kaygı durumlarının 

incelenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması olacaktır. 

 

Yöntem 
Araştırmada genel tarama(betimsel) modeline dayalı ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir (Karasar, 

1994). Araştırma Grubu 

 Araştırma grubu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde ve İstanbul il merkezlerinde öğretmenlik 

atamasını bekleyen 94’ü bayan ve 94’ü erkek olmak üzere toplam 188 aday beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırma grubuna katılan adayların tamamı atama bekleyen, sınava hazırlanan ve 

araştırmaya gönüllü katılan aday öğretmenlerden oluşmuştur. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde kişisel 

özelliklere ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde ise Umutsuzluk Ölçeği yer almaktadır. Umutsuzluk 

ölçeği, Beck, Weissman, Lester ve Trexler (1974) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Durak ve 

Palabıyık (1994) tarafından yapılmıştır. Ölçek 11’i olumlu ve 9’u olumsuz olmak üzere 20 maddeden 

oluşmakta olup “evet” ve “hayırlı” iki ölçekleme türündedir. Ölçekte alınacak en düşük puan “0” ve en 

yüksek puan “20”dir. Alınan puanlar yüksek olduğunda bireydeki umutsuzluğun yüksek olduğu varsayılır 

(Durak, 1994; Durak ve Palabıyık, 1994).  

Veri çözümleme teknikleri 

Araştırmada bağımlı değişkenlere yapılan Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım 

gösterdiğinden, ikili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA 

testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

Etik kaygıların giderilmesi 

Araştırmamızda katılımcılar gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcıların isimleri anket formuna 

yazmamaları söylenmiş ve istedikleri zaman araştırmada çıkabilecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca anket 

formunu eksik veya bir kısmını dolduran katılımcılara ait anket formları araştırma dışı bırakılmıştır.                       

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Tablo 1: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Umutsuzluk 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Cinsiyet N x ss T-Testi Sd p 

Bayan 94 11,13 4,90 

1,500 186 0,135 Erkek 94 10,06 4,91 

Toplam 188 10,60 4,92 

p>0,05 

                                     

Tablo 1’de sınava hazırlanan beden eğitimi öğretmen adaylarının umutsuzluk puan ortalamaların X=10,60 

olduğu görülmektedir. Bu ortalama öğretmen adaylarının umutsuzluk pualarının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Beck ve ark. (1974) yaptıkları çalışmalarında intihar girişiminde bulunmuş kişilerin 

ortalamalarını 11,90; depresyon tanısı konulmuş hastaların 11,30 ve alkol bağımlılarının 4,75 olduğunu 

bulmuştur. Bu durum öğretmen adaylarımızın umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca tabloda öğretmen adayların cinsiyetlerine göre umutsuzluk puan ortalamaları arasından istatistiki 

anlamda farklılaşma bulunamamıştır (p>0,05). Bu durum öğretmen adaylarının umutsuzluk durumlarına 

cinsiyet değişkeninin etki etmediğini, erkek ve bayan öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin bir birine 

yakın olduğunu ve geleceğe yönelik umutsuzluklarının yüksek olduğu söylenebilinir. 
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Tablo 2: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaşlarına Göre Umutsuzluk Düzeylerinin 

İncelenmesi 

Yaş N X ss 

ANOVA Testi Tukey (Post Hoc testi) 

f p Gruplar p 

21-25 yaş       (1) 70 8,91 4,71 

8,843 0,000* 

(1) - (2) 0,010* 

26-29 yaş        (2) 87 11,14 4,83 (1) - (3) 0,000* 

30 yaş ve üstü (3) 32 12,90 4,44 (2) – (3) 0,173 

Toplam 189 10,61 4,92   

*p<0,05 

Tablo 2’de beden eğitimi öğretmen adaylarının yaşlarına göre umutsuzluk puan ortalamaları arasında 

farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu farklılaşmanın bütün yaş grupları arasındadır.  Bu durum öğretmen 

adaylarının umutsuzluk durumlarına yaş değişkeninin etki ettiğini, öğretmenlerinin umutsuzluk 

düzeylerinin yaşla birlikte değiştiğini ve geleceğe yönelik umutsuzluklarının arttığı söylenebilir. Bu dönem 

Havinghurst’un gelişim ödevleri dikkate alındığında genç yetişkinlik dönemine (18-30) denk gelmektedir. 

Genç yetişkinlik dönemi gelişim ödevleri arasında eş seçme, aile kurma, bir işe girme, ev idare etme, çocuk 

yetiştirme, vatandaşlık görevlerini yerine getirme, belli bir olgunluğa ulaşmış olma, sorumluluklarını bilme 

dönemine denk gelmektedir (Santrock, 2012). Bu yüzden birey bu dönemde işe başlayamadığı sürece 

umutsuzluk düzeyi yaş geçtikçe daha çok artmakta olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sınava Hazırlanma Yıllarına Göre 

Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi 

 

KPSS 

Hazırlanma 

Yılı N x Ss 

ANOVA Testi Tukey (Post Hoc testi) 

f p Gruplar p 

1 yıl (1) 29 7,10 4,18 

12,087 0,000* 

(1)- (3) 0,002* 

2 yıl (2) 47 9,04 4,22 1-4 0,000* 

3 yıl (3) 57 10,87 5,02 1-5 0,000* 

4 yıl (4) 28 13,75 3,94 2-4 0,000* 

5 yıl ve üstü (5) 28 13,25 4,11 2-5 0,001* 

Toplam 189 10,61 4,92 3-4 0,043* 

Tablo 3’te beden eğitimi öğretmeni adaylarının hazırlanma yıllarına göre umutsuzluk puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Bu farklılaşma tabloda bütün gruplar arasında 

olduğu ve hazırlanma yılı arttıkça umutsuzluğunda dramatik bir şekilde arttığı görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının dört yıl ve üzeri hazırlanma durumlarında umutsuzluk puanları Beck’e (1974) göre intihar 

hastalarının umutsuzluklarının (X=11,90) bile üzerine çıkmıştır. Bu durum öğretmen adaylarımızın 

yaşadığı psikolojik çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri 

artarken yaşam doyumları da düşmektedir (Diener vd. 1985; Şar vd. 2012). Bunlarla birlikte öğrenilmiş 

çaresizlik durumu yaşamaktadırlar (Hovardaoğlu, 1986; Ersever, 1993). 

Tablo 4: KPSS Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Bölümlerine Göre 

Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi 

Mezun bölüm N x ss 

ANOVA Testi 

f p 

Beden eğitimi öğretmenliği 106 10,43 4,80 

0,297 0,828 

Antrenörlük 26 10,26 5,39 

Spor yöneticiliği 35 11,20 5,16 

Rekreasyon 22 11,00 4,74 

Toplam 189 10,61 4,92 

p>0,05 

Tablo 4’te beden eğitimi öğretmeni adaylarının mezun oldukları bölümlere göre umutsuzluk puanları 

arasında farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının umutsuzluk durumlarına 
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bölüm değişkeninin etki etmediğini, öğretmenlerinin umutsuzluk düzeylerinin bir birine yakın olduğunu ve 

geleceğe yönelik umutsuzluklarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Araştırmada KPSS’na hazırlanan beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk durumları yüksek 

düzeydedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin ve bölümlerinin umutsuzluk durumlarına etkilerinin 

olmadığı görülürken, öğretmenlerin yaşlarının ve sınava hazırlanma yıllarının umutsuzluk durumlarına 

etkilerinin olduğu görülmüştür.  

Sonuç olarak KPSS hazırlanan öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri yüksek olup yaşları ve 

hazırlanma yılları arttıkça umutsuzlukları artmaktadır.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki motivasyon düzeylerini ölçen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 6 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. 

Sportif alt yapı, yönetici tavır ve davranışları ve çalışma arkadaşları kategorileri “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Öğrenci ve veli kategorileri “Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Diğer tema ise “İçsel motivasyon” temasıdır. Ortaya çıkan 

kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için 

Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Okul 

ortamından kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0.586 ile 0.787 arasında, Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 arasında İçsel motivasyon yük değerlerinin 0.451 

ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73 

arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur. DFA 

için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde maddelerin 

standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında değiştiği tespit edilmiştir Maddelerin Ttesti sonuçlarına 

göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç 

tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçek 3 boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde edilen 13 soruluk ölçek 32 beden eğitimi 

öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki 

ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden 

eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 

 

Giriş 

Eğitim, bir toplumun çağın gerektirdikleri niteliklere ulaşmasındaki önemli unsurlardan bir tanesinin olduğu 

söylenebilir. Eğitimin kalitesi öğretmenin niteliği ile ilişkili olduğu ifade edilebilir (Yalçın ve Korkmaz, 

2013). Öğretmen, eğitim sürecindeki en etkili, stratejik ve dinamik öğelerden birisidir ve eğitim sisteminin 

kalitesini belirleyici faktörlerin başında olduğu söylenebilir.(Doğan ve Koçak, 2014; Öztürk ve Uzunkol, 

2013). Eğitimin en önemli unsurlarından öğretmenin çalışma isteği, arzusu ve motivasyonu eğitim sürecinin 

kalitesini doğrudan etkiler.  Bunun nedeni eğitim kurumlarında çalışan bireylerin motivasyonu, diğer 

kurumlarda çalışan bireylerin sorumluluğundan farklıdır. Çünkü öğretmenlerin ilgilendiği bireyler toplumun 

temelini oluşturur (Cantaş, 2015). Okullarda çalşan öğretmenlerin motivasyonunun yetersiz olması bir nesli 

ve toplumu etkileyebilir. Eğitimde, öğretmenlerin performansını doğrudan etkileyen en önemli faktör işlerine 

motive olmalarıdır. İnsanların yetiştirildiği ve geliştirildiği okulların daha verimli bir işleyişe sahip olması 

için, öğretmenlerin görevlerinden daha fazlasını yapmaya istekli olması gerekir (Terzi ve Kurt, 2005). 

Yüksek motivasyona sahip öğretmenlerin performanslarının daha başarılı olabileceği ifade edilebilir 

(Karadeniz ve Yavuz, 2009). Motivasyon düzeyi yüksek öğretmenlerin ders etkinliklerini yürütmede daha 

istekli ve gönüllü olacağı söylenebilir. İyi öğretmen olabilmenin koşullarından bir tanesi de mesleki 

motivasyondur (Aypay, 2001). Eğitim kurumları kalitesini yükseltmek istiyorsa, en önemli faktör 

motivasyon olmalıdır. Bireylerin içlerindeki enerjinin belli bir amaç için hareketlenmesi ve 

yönlendirilmesine motivasyon denir (Düren, 2000). Genellikle çalışanların ilgileri ve kendilerini geliştirme 

olanaklarını sağlayacak biçimde, onların kişisel, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerinin tatmin 

edilmesidir. Motivasyon, kişilerin bir işe başlamasını sağlayan amaçlarla ilgilidir. Mesleki motivasyonunun 

kaynağı içsel ve dışsal motivasyon olarak ayrılabilir. İçsel motivasyonda, yaptığı davranışın kendisi 

güdüleyici bir güçtür ve kişi yaptığı işten haz duyar (Barbuto, 2005; Littlejohn, 2008). Dışsal motivasyonda 
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ödül, ceza ve benzeri etmenler motivasyon kaynağıdır (Steers, 2004). Bu bağlamda öğretmenlerin 

ihtiyaçlarının bilinmesi ve motivasyonunu etkileyen faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Öğretmenlerin 

motivasyonuna etki eden araştırmalar incelendiğinde, okul yöneticilerin davranışları (Doğan ve Koçak, 2014; 

,Yıldırım, 2008; Recepoğlu, 2013; özgan ve Aslan, 2008; Özdemir, 2011).çalışma. arkadaşlarına ve 

yöneticilere karşı güven (Cantaş, 2015; Demir ve Karakuş, 2015), ödülün, cezanın, denetimin etkisi (Akcan, 

2015; Yazıcı, 2009; Karadağ, 2010; Yılmaz ve Aslan, 2013), öğretmenlerin meslekten beklentileri, tutumları, 

içsel motivasyonları (Argon ve Ertürk, 2013; Danışman, 2016; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Ömür ve 

Nartgün, 2013 ) birçok araştırmanın olduğu görülmektedir.  Beden eğitimi öğretmeninin motivasyonunu 

etkileyebilecek etmenlerin diğer branş öğretmenlerininkine göre biraz daha farklı olduğu söylenebilir. Bunun 

nedeni dersin yapısının diğer derslere göre farklılık göstermesidir. Uygulamalı ders olması, öğrencinin derse 

olan ilgisi, olumlu tutumları, öğretmenin çalışma koşulları, okulun imkan şartları gibi birçok neden 

sayılabilir. Literatür incelendiğinde Türkiye’de beden eğitimi öğretmenlerinin motivasyonu ile ilgili yapılan 

çalışma sayısının az olduğu görülmektedir (Gençay ve Gençay, 2007; Acar, 2011). Gençay (2007) beden 

eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe karşı motivasyonlarını araştırdığı çalışmada öğretmen adaylarının 

mesleğe karşı olan motivasyonlarının sınıf düzeyi arttıkça düştüğünü tespit etmiştir.   Acar (2011), okul 

müdürlerinin etik davranışlarının beden eğitimi öğretmeni motivasyonuna etkisini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğunu bulmuştur. Yurt 

içinde beden eğitimi öğretmeninin motivasyonunu inceleyen çalışmalarda beden eğitimi öğretmeni mesleki 

motivasyonu ölçen bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu sebeple beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki 

motivasyonunu ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmeni mesleki motivasyon ölçeğini geliştirebilmek için keşfedici sıralayıcı 

desen kullanılmıştır. Keşfedici sıralayıcı desen; nitel verilerin toplanması ve çözümlenmesine öncelik verir 

ve bunlarla başlar. Keşfedilen sonuçlar üzerinden araştırmacı ikinci aşamayı yani nicel aşamayı uygulamaya 

başlar ve birincil sonuçları test eder. Daha sonra nicel verileri nitel verilerin üzerine nasıl inşa ettiğini açıklar 

(Creswell ve Clark, 2014). Nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, açık uçlu 

sorular ile görüşme sırasında ortaya çıkan konuları keşfetmesi bakımından özgür bir yapıya sahiptir. 

Araştırmacının soruların sırasını ve ifade biçimini değiştirebilmesine olanak verir (Berg, 2009; Power, 2010). 

Araştırma da, araştırmacının ve diğer grup üyelerinin başkaları tarafından dile getirilen fikirleri ve bakış 

açılarına yanıt vererek bir konuyu veya konuyu düşünmenin yeni yollarına sevk etmesi bakımından odak 

grup görüşmesi seçilmiştir (Cameron, 2005). Odak grup görüşmesine seçilen beden eğitimi öğretmenleri 

Malatya ilinde 2016-2017 öğretim yılında görev yapmakta olup hizmet yıllarına, okullarındaki beden eğitimi 

öğretmen sayılarına ve okulların mevcut öğrenci sayılarına göre amaçlı örnekleme seçilmiştir (Patton, 2002). 

Görüşmeler yaklaşık 80-90 dakika sürmüş ve görüşmeler izin alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt alına 

alınmıştır. Röportajlarda ses kayıt cihazı ve tutulan notlar daha sonra Word dosyasında yazılı hale 

getirilmiştir. Yazılı dosyalar Nvivo 9.00 paket programı yüklenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet 

ve hizmet yılları beraber yazılarak kodlanmıştır.  Araştırmanın nitel bölümünden çıkan tema, kategori ve 

kodlara göre 36 maddelik ölçek taslak maddeleri hazırlanmıştır. Kapsam geçerliliği için alanında uzman 

öğretim üyeleri ölçek maddelerini incelemiş 6 madde taslaktan çıkarılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubu 

Araştırmanın nitel bölümünde iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 1. Odak grup görüşmesine 8 2. Odak 

grup görüşmesine 6 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre hazırlanmış olan 

ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine 

uygulanmıştır.  Araştırmanın % 72,3’unu erkek (240) öğretmenler oluştururken % 27,7’ini kadın (92) 

öğretmenler oluşturmuştur. 

 

Bulgular 

Elde edilen ham verilere tematik kodlama yöntemi ile içerik analizi (Bilgin, 2014) ve betimsel analiz 

yapılmıştır. Bu analizler sonucunda ile beden eğitimi öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına ilişkin 

kodlamalar yapılmış ve toplamda 36 kodlamaya ulaşılmıştır. Daha sonra bu kodlar üç tema 5 kategori altında 

toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacı tarafından da ayrıca bu yapılan kodlamaların üç tema altında 

tek tek yerleştirilmesi istenmiştir. Bağımsız araştırmacı ile yaptığımız kodlamaların temalar altında 

yerleştirilmesi karşılaştırılmasında sonucunda temalara ait 29 kodlamada görüş birliğine varılırken 7 

kodlamada görüş ayrılığı oluşmuştur. Bu sonuç Miles ve Huberman’ın önerdiği güvenirlik formülüne 
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(=görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) göre güvenirlilik katsayısı, 0.81 güvenilirdir. Uzmanlar 

araştırma için güvenirlik hesabının 0.70’in üzerinde çıkmasını güvenilir kabul etmektedir (Miles ve 

Huberman, 1994). 

 
Şekil 1. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Motivasyon Tema ve Kategorileri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere mesleki motivasyon teması altında “öğrenci ve veliden kaynaklanan 

Motivasyon”, “okul ortamından kaynaklanan motivasyon” ve “içsel motivasyon” olmak üzere üç alt tema 

olduğu görülmektedir. Öğrenci ve veliden kaynaklanan motivasyon alt temasında “öğrenci” “veli” olmak 

üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yine Okul Ortamından kaynaklanan motivasyon alt temasında ise “spor 

altyapı”, “yönetici tavır ve davranışlar” ve “çalışma arkadaları” olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. 

İçsel motivasyon alt temasında ise her hangi bir alt ketegoriye sahip değildir.İçerik analizi sonucu oluşan 36 

kodlama daha sonra nicel madde haline dönüştürülmüştür. 

Tablo 1. İçerik Analizler Sonucu Öğrenci ve Veliden Kaynaklanan Motivasyon Teması, Kategori ve 

Kodların Ölçek Maddelerine Dönüştürülmesi Örneği 

Tem

a 

Kategor

i 

Kod Doğrudan Alıntı Maddeye Dönüşmüş 

Hali 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ 
V

E
 

V
E

L
İD

E
N

 
K

A
Y

N
A

K
L

A
N

A
N

 

M
O

T
İV

A
S

Y
O

N
 

Ö
ğ

re
n

ci
 

Öğrencilerle 

İyi İletişim 

E-23:Eski 

öğrencilerimle hala 

görüşüyorum. Bu benim 

onlarla olan sevgi ve 

saygı bağlarının ne 

kadar iyi olduğunu 

gösteriyor. 

Öğrencilerle kurduğum 

olumlu iletişim 

motivasyonumu arttırır. 

 

 

Öğrencideki 

Hazır 

Bulunuşluluk 

 

K-5:İçine kapanık 

öğrencilerin spor 

sayesinde nasıl 

değiştiklerini görüyorum 

bu beni çok mutlu ediyor. 

Öğrencilerdeki olumlu 

değişimler 

motivasyonumu arttırır. 

Öğrencilerde

ki Olumlu 

Değişim 

 

E-4:Öğrenciler ders 

yapmaya ne kadar istekli 

ve hazır olursa ders 

işlemesi de o kadar zevkli 

oluyor. 

Öğrencilerin hazır 

bulunuşluğu ders işleme 

isteğimi arttırır. 

Öğrencinin 

Derse İlgisi 

E-11: Öğrenciler bizim 

okulda seçmeli olarak 

spor ve fiziki etkinlikler 

dersini 1. sıradan 

seçiyor. Bunda bizimde 

Öğrencilerin derse karşı 

istekli oluşu 

motivasyonumu 

yükseltir. 
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katkımız var diye 

düşünüyorum. 

V
el

i 

 

Velilerin 

Dersi Önemli 

Görmeleri 

K-17:Bazı veliler var 

beden eğitimi dersini 

matematik kadar önemli 

görüyor. Fakat 

çoğunluğu gereksiz 

görüyor. 

Beden eğitimi dersi ve 

sporun öneminin 

farkında olan velileri 

görmek çalışma isteğimi 

arttırır 

 

Velilerin 

Dersten 

Beklentileri 

E-19:Ben velilerin 

birçoğunun çocuklarının 

dersten bir şeyler 

kazandığına 

inanmıyorum. 

Velilerin beden eğitimi 

dersinden beklentilerinin 

düşük olması çalışma 

motivasyonumu olumsuz 

etkiler 

 

Öğretmenin 

Önemsiz 

Görülmesi 

E-20:Veli 

toplantılarında okul 

takımlarında oynayan 

çocukların velileri 

geliyor. Diğerleri 

çocukların durumunu 

sormuyor bile.  

Velilerin, beden eğitimi 

öğretmenlerini diğer 

branş öğretmenlerinden 

önemsiz görmeleri 

çalışma motivasyonumu 

düşürür. 

 

Yüksek Not 

Beklentisi 

K-9: Notuna 85 versek 

bile hemen veli geliyor. 

Neden hocam bu kadar 

düşük? 

Velilerin beden eğitimi 

dersinden yüksek not 

beklentisi çalışmamı 

olumsuz yönde etkiler. 

 

Ölçek Taslağının Oluşturulması ve Kapsam Geçerliliği 

Nitel veri yöntemlerinden elde edilen veriler ışığında ölçek taslağı için 36 maddelik soru havuzu 

oluşturulmuştur. Bu maddelerden 19 madde olumlu ifade içerirken 17 maddesi olumsuz ifade içermektedir. 

Ölçek taslağının kapsam geçerliliklerini belirlemek için 10 uzman (öğretim üyesi) görüşleri Lashwe (1975) 

tekniği ile analiz edilmiştir (Yurdakul, 2005). Ölçek taslakları “Uygundur”, “Düzeltilmeli” ve “Kaldırılmalı” 

şeklinde görüş şıkları eklenmiştir (Ek-5). Lawshe tekiniğine göre kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde en 

az 5, en fazla ise 40 uzmanın görüşüne ihtiyaç vardır. Lawshe analizine göre kapsam geçerlilik oranının 

(KGO) altında kalan maddeler ölçekten çıkarılır. Kapsam geçerlilik oranı belirlenen formül ile  (KGO = 

[𝑁𝐺÷(𝑁÷2)] – 1,  N= Toplam uzman sayısını, NG=Maddenin gerekli diyen uzman sayısı) ile bulunur 

(Yurdakul, 2005).  Veneziano ve Hooper (1997) tarafından KGO’ların α= 0,05 anlamlılık düzeyinde 

minimum değerleri hesaplama kolaylığı sağlaması açısından tabloya dönüştürülmüştür. 

Tablo 2. Ölçek Taslağının Kapsam Geçerlilik Oranı 

Sıra 
KGO 

değeri 
 Sıra 

KGO 

değeri 

Madde 1 1  Madde 19 1 

Madde 2** 1  Madde 20 0.80 

Madde 3** 0.80  Madde 21** 1 

Madde 4 0.20*  Madde 22  1 

Madde 5** 1  Madde23  0.40* 

Madde 6 0.80  Madde 24** 0.80 

Madde 7 0.80  Madde 25  1 

Madde 8 1  Madde 26** 0.60* 

Madde 9** 0.80  Madde 27 1 

Madde 10 0.40*  Madde 28** 1 

Madde 11** 1  Madde 29 0.80 

Madde 12** 0.80  Madde 30 1 

Madde 13 0.80  Madde 31  0.80 



176 
 

Madde 14** 0.20*  Madde 32 1 

Madde 15 1  Madde 33** 1 

Madde 16  0.80  Madde 34** 0.80 

Madde 17** 1  Madde 35** 0.80 

Madde 18 1  Madde 36 0.40* 

*Ölçek taslağından çıkartılan maddeler ** Olumsuz maddeler 

 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 
Ölçek taslağı geliştirilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 351 beden 

eğitimi öğretmenine ölçek taslağı uygulanmıştır. Ölçeği eksiksiz dolduran 332 beden eğitimi öğretmeninin 

cevapları “Tamamen Katılıyorum (5), katılmıyorum (4), Orta Düzeyde Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), 

Kesinlikle Katılmıyorum (1)” şeklinde istatistiki paket programa kayıt edilmiştir. Ölçekteki 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 18, 20, 23, 28, 29 ve 30. maddeler olumsuz olduğundan istatistikî programda cevaplar tersine 

çevrilerek kodlama yapılmıştır. Elde edilen verilerin Açıklayıcı faktör analizine (AFA) uygunluğu için 

yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve Bartlett Testi (X2=3678.415 df=435 p<0.00) anlamlı 

bulunmuştur. Akgül ve Çevik (2003) göre faktör analazi için KMO testi sonucu 0.50 üzeri olması yeterlidir. 

Yine faktör analizinde elde edilen korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını tespit etmek için 

yapılan Bartlett Testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (288, 289). Bu sonuçlara göre ölçek 

taslağındaki sorular AFA testi için uygundur. Yapılan faktör analizi için temel bileşenler analizi kullanılmış 

ve döndürme işlemi olarak dik döndürme (varimax) tekniği uygulanmıştır. Faktör sayısı 3 olarak 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda doğru faktöre yerleşmeyen, faktör yükü 0.30 altında olan ve farklı 

faktörlerde yükleri arasında en az 0.10 fark olmayan 13 madde ölçek taslağından çıkartılmıştır. Ölçek 

taslağında kalan 17 madde ikinci AFA için uygun görülmüştür. Son yapılan faktör analizinde KMO değeri 

0.815 olarak bulunmuş ve Bartlett Testi (X2=1808.639 df=136 p<0.00) anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda 

ölçeğin 3 faktörden oluştuğu görülmüştür. Birinci faktör (Okul yönetimi ve imkanlar) yük değerlerinin 0.586 

ile 0.787 arasında, ikinci faktör (Veli ve öğrenci) yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 arasında ve üçüncü faktör 

(İçsel motivasyon) yük değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. 

 

Tablo 3. Ölçeğin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Madd

e 

Sayısı 

Madde 

Numarala

rı 

Okul 

Ortamından 

Kaynaklana

n 

Motivasyon 

Boyutu 

Veli ve 

Öğrenciden 

Kaynaklana

n 

Motivasyon 

boyutu 

İçsel 

Motivasyo

n 

Madde 

Toplam 

Korelâsy

on 

Açıkladığ

ı varyans 

% 

1 Madde 29 0.78   0.65 

25.73 

 

2 Madde 9 0.74   0.63 

3 Madde 20 0.73   0.59 

4 Madde 8 0.72   0.61 

5 Madde 30 0.69   0.53 

6 Madde 23 0.59   0.47 

7 Madde 25  0.86  0.78 

17.23 

 

8 Madde 22  0.76  0.64 

9 Madde 27  0.76  0.63 

10 Madde 24  0.76  0.64 

11 Madde 1  0.57  0.43 

12 Madde 13   0.71 0.41 

7.58 

13 Madde 12   0.69 0.37 

14 Madde 10   0.53 0.25 

15 Madde 14   0.48 0.27 

16 Madde 11   0.48 0.35 

17 Madde 15   0.45 0.24 

     TOPLAM 50.56 
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Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin 

tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur.               Büyüköztürk’e göre çok faktörlü 

ölçekler de açıklanan varyansın %50’dan daha fazla olması beklenmelidir (Büyüköztürk, 2004). Dolayı ile 

ölçeğin bir bütün olarak açıkladığı varyans istatistiki açıdan yeterli sayılabilir. Bu çalışmada ölçeğin yapı 

geçerliliği daha iyi görebilmek için madde analizi yöntemlerinden madde-toplam korelasyon yöntemi 

seçilmiştir. Uygulama sonuçlarına bakıldığında maddelerin korelasyonlarının 0.24 ile 0.78 arasında değiştiği 

görülmektedir. Uzmanlar madde toplam korelâsyonu kat sayısının ayırt ediliciliği için en az 0.20 olması 

gerektiğini belirtilirken; 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin iyi derecede ayırt ettiğini belirtmektedirler 

(Bayram, 2004; Büyüköztürk, 2004; Tavşancıl, 2002). Bu durumda ölçeğin madde korelâsyonlarının asgari 

şartları sağladığı ve çoğu maddenin ise iyi düzeyde ayırt edicilik özelliğine sahip olduğu görülmektedir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

AFA sonucu ölçekte kalan 17 madde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için Lisrel 8.8 paket programına 

yüklenmiştir. İlk olarak En Çok Olabilirlik Metodu’na (Maximum Likelihood) göre path analizi yapılmış ve 

bu analiz sonucunda modelin uyum indekslerini etkileyen 23, 11, 30 ve 14. maddeler sırasıyla ölçekten 

çıkartılmıştır. Son olarak modelin uyum sonuçları X2=158.49, df=62, P=0.000, RMSEA= 0.069 ve kritik kişi 

(critical N) sayısı 184 olarak bulunmuştur. Daha sonra modelin uyum sonuçlarına bakılmıştır. 

Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Model Uyum Sonuçları 

 

Uyum Ölçüsü Ölçülen Değer Olması gereken (291) Model Uyumu 

X2/sd 
(158.49/62=) 2.53 2 ≤  X2/sd ≤ 3 

Kabul edilebilir 

uyum 

RMSEA 
0.069 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.08 

Kabul edilebilir 

uyum 

Yakın uyum 

testi için p 

değeri 

0.11 0.10 ≤ p ≤ 1.00 İyi uyum 

RMR 0.033 0 ≤ RMR ≤ 0.05 İyi uyum 

SRMR 
0.057 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

Kabul edilebilir 

uyum 

NFI 
0.93 0.90 ≤ NFI ≤0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

NNFI 
0.95 0.95 ≤ NNFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

CFI 
0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

Kabul edilebilir 

uyum 

GFI 
0.93 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 İyi uyum 

AIC-Model  Model AIC=216.49 < 

Independence AIC=2323.66 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

CAIC-Model Model CAIC=355.84< 

Independence CAIC= 2386.12 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

ECVI ECVI= 0.65 < 

Independence ECVI=7.02 

Karşılaştırılan 

modelden daha küçük 
Model Kabul 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere DFA model uyum sonuçlarının asgari şartların üzerinde olduğu görülmektedir 

(Bayram, 2010; Yılmaz ve Çelik, 2009; Meydan ve Şeşen, 2011). Bu durum 3 alt boyutlu 13 maddelik 

ölçeğimizin yapı geçerliliğinin doğrulandığını göstermektedir. 
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Şekil 2. Mesleki Motivasyon Ölçeğin DFA Modeli (Standartlaştırılmış Değerleri) 
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Şekil 3. Mesleki Etik Ölçeğinin DFA Modeli (T Testi Değerleri) 
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Tablo 5. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları 

 

Tablo 5’de DFA sonuçları görüldüğü üzere maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında 

değiştiği görülmektedir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 

olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre bu sonuçlar bir ölçekte olması 

gereken şartları taşıdığını göstermektedir (Bayram, 2010; Şimşek, 2007; Yılmaz ve Çelik, 2004). 

Sonuç ve Tartışma 

Beden eğitimi öğretmeni mesleki motivasyon ölçeği geliştirmek için karma yöntemlerinden keşfedici sıralı 

desen kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon”, “Veli ve öğrenciden kaynaklanan motivasyon teması” ve “İçsel motivasyon” 

teması içerik analizi sonucu tespit edilmiştir.   Ortaya çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk 

madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6 

madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden 

eğitimi öğretmenine uygulanmıştır.  Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değeri 0.848 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Okul ortamından kaynaklanan motivasyon yük 

değerlerinin 0.586 ile 0.787 arasında, Veli ve öğrenciden kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 

0.864 arasında İçsel motivasyon yük değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek 

faktörlerin açıkladıkları varyanslar %7.58 ile %25.73 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin tamamının 

açıkladığı varyans ise %50.56 olarak bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup 

ölçeğin genel değerlendirildiğinde maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Maddelerin T-testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları 

bulunmuştur. Ölçeğin genel değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 

olduğu ve açıklanan varyansın 55.19 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek 3 boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde 

edilen 13 soruluk ölçek 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. 

Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu 

bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm yapabileceğini göstermektedir. Geliştirilen ölçek beden eğitimi öğretmenleriyle olan 

görüşmeler sonucu olmasından ve dersin yapısı nedeniyle diğer motivasyon ölçeklerinin boyutlarından farklı 

olmasına neden olmuştur. Öğretmenlerin motivasyon düzeylerini ölçen çalışmalar genelde içsel ve dışsal 

motivasyon olarak ayrılmıştır (Acat ve Yenilmez, 2004; Dündar ve Diğ, 2007; Kauffman, 2011). Bazı 

ölçekler ise farklı boyutlarda öğretmen motivasyonunu ölçmüşlerdir. Barlı ve arkadaşları öğretmenlerin 

motivasyonlarını incelediği çalışmada 10 başlık altında ve 46 maddeden oluşan bir anket uygulamışlardır. 
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Okul 

Ortamından 

kaynaklanan 

Motivasyon 

1 Madde 8 0.73 0.54 0.46 13.80 

0.80 0.80 29.67 
2 Madde 9 0.74 0.54 0.46 13.84 

3 Madde 20 0.66 0.43 0.57 12.07 

4 Madde 29 0.69 0.47 0.53 12.69 

Veli ve 

Öğrenciden 

kaynaklanan 

Motivasyonu 

1 Madde 1 0.48 0.23 0.77 8.80 

0.82 0.84 16.67 

2 Madde 22 0.69 0.48 0.52 13.65 

3 Madde 24 0.75 0.57 0.43 15.30 

4 Madde 25 0.87 0.76 0.24 18.75 

5 Madde 27 0.73 0.53 0.47 14.52 

İçsel 

Motivasyon 

1 Madde 10 0.36 0.13 0.87 5.92 

0.62 0.69 8.84 
2 Madde 12 0.78 0.61 0.39 13.71 

3 Madde 13 0.72 0.52 0.48 12.69 

4 Madde 15 0.47 0.22 0.78 7.86 

Ölçeğin Genel Toplamında 0.77 0.92 55.19 
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Bunlar,  öğretmenlik, mesleği, araştırma, yönetim, ücret, yükselme, rehberlik, meslektaşlar, fiziksel şartlar, 

sosyal imkanlar ve veliler başlıklarıdır (Barlı, 205). Öztürk ve Uzunkol (2013) İlkokul öğretmenlerinin 

motivasyon ölçeği, mesleğe yönelik olumlu tutum ve mesleki başarı, meslekten kaçınma, takdir edilme ve 

mesleki mutluluk, ve mesleği özümseme boyutlarından oluşmuştur. Ölçek 3 boyut ve 13 maddeden 

oluşmuştur. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. 
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3.  

4. Beden Eğitimi Öğretmeni Mesleki Motivasyon Ölçekleri 

 

Değerli Beden Eğitimi Öğretmeni, 

Bu çalışma sizlerin Mesleki Motivasyon Durumlarınızı incelemek için uygulanmaktadır. Ölçek formlarında 

bulunan ifadeleri cevaplarken meslekte yaşadığınız deneyimleri düşünerek cevap vermeniz gerekmektedir. 

Ölçek formlarına vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar ölçeklerin güvenilirliğini etkilemektedir.  
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1 Beden eğitimi dersinin öneminin farkında olan velileri görmek 

çalışma isteğimi arttırır. 

5 4 3 2 1 

2 Okul yöneticilerinin sportif etkinliklere destek vermemesi 

motivasyonumu olumsuz yönde etkiler.  

5 4 3 2 1 

3 Okul yöneticilerinin spor araç ve gereçlerinin teminini 

sağlamaması çalışma isteğimi düşürür.  

5 4 3 2 1 

4 Beden eğitimi öğretmenliğini sevmediğim için motivasyonum 

düşüktür. 

5 4 3 2 1 

5  Öğretmenlik mesleğine olan saygım motivasyonumu yüksek 

tutar.  

5 4 3 2 1 

6 Beden eğitimi öğretmenliğini sevdiğim için derslerimi verimli 

işlemeye gayret ederim.  

5 4 3 2 1 

7 Aldığım maaşı hak etmek için derslerimi işlerim.  5 4 3 2 1 

8 Spor araç ve gereçlerinin yetersiz olması çalışma isteğimi 

düşürür.  

5 4 3 2 1 

9 Öğrencilerin derse karşı istekli oluşu motivasyonumu 

yükseltir.  

5 4 3 2 1 

10 Öğrencilerle kurduğum olumlu iletişim motivasyonumu 

arttırır.  

5 4 3 2 1 
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11 Öğrencilerdeki olumlu gelişimler motivasyonumu arttırır.  5 4 3 2 1 

12 Öğrencinin hazır bulunuşluğu ders işleme isteğimi arttırır.  5 4 3 2 1 

13 Yeterli mali kaynakların olmaması motivasyonumu azaltır.  5 4 3 2 1 
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Okul Sporu Personelinin Okul Sporları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan 

personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın 

örneklemini 2017-2018 yılında Mardin, Van, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerinde çalışan 15 personel oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Veri analiz tekniği olarak içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan 

kavramlar (kodlar) uygun temalar altında toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlama ve 

temalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik 

katsayısı 0,81 çıkmıştır.   

Araştırmanın sonucunda 4 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “okul sporlarının gelişimini engelleyen 

nedenler” “beden eğitimi öğretmeninin etkisi”, “okul sporları biriminin etkisi” ve “Okul Sporları birimi 

önerileri”dir. Okul sporlarında katılım, maddi destek ve işleyişte önemli sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Okul sporlarında beden eğitimi öğretmenleri daha aktif rol üstlenmeleri, yolluk ve yevmiyelerin 

iyileştirmeleri ve okul sporları personellin daha etkin olmaları durumunda okul sporlarında nitelik ve nicelik 

unsurlarının artırılacağı kanısı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Personel    

5.  

6.Giriş 

Spor, birey ya da grupların; sağlık, eğlence veya gösteri amacı ile yaptıkları, fiziksel ve beyinsel aktivite 

gerektiren, bazı kurallar içinde uygulanan organize oyuna verilen genel isim olarak tanımlanabilmektedir 

(Güneş, 1998). Sporun temelinde “üstün teknik ve fiziksel iş kapasitesi ile estetiğe ve başarıya ulaşmak” 

yatmaktadır. Teknolojik ilerlemenin etkisiyle ve bunlara bağlı olarak daha geniş boyutlara ulaşmak ve serbest 

zaman etkinliğinden kaynaklanan ve bunlara bağlı olarak gelişmiş, belirli kurallara göre düzenlenmiş, 

sonunda kaybetme ve kazanma, maddi ve manevi kazanç elde etmek için yapılan genel toplumsal olay 

görüntüsündedir (Atli, 2008). 

Spor, yetişmekte olan nesillerin temel öğesi olan insana, ruhen ve bedenen tümüyle sağlık kazandıran bir 

uğraş alanı olarak kabul edilmektedir. Bireyin gelişiminin sağlıklı olması, dayanıklılığını arttırması sürat ve 

kuvvet gibi özellikleri geliştirmesi, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı insanların topluma kazandırılması 

sporun temel amaçları içerisindedir. 

Spor aracılığıyla toplumlar birbirleri ile yakın ilişkiler kurma imkânına kavuşmuşlardır. Henüz çocukluk, 

ergenlik ve genç yetişkinlik evresinde olan, çeşitli bilgi ve alışkanlık edinme çağını yaşayan, her kademede 

okuyan öğrencilerin, çağımız koşullarına uygun olarak yetiştirilebilmeleri için sporun önemle ele alınması 

gerekir. Öğrencilerin yalnız ders içi etkinliklerde değil ders dışı faaliyetlere de büyük ağırlık ve önem 

verilmelidir (Atlı, 2008). Çocuklarımızın okulda sporla tanıştıkları ilk andan itibaren onların ilgi istek ve 

yeteneklerine göre bilinçli bir şekilde kendilerini geliştirecekleri branşlara yönlendirilerek katılımı pozitif 

hale getirebilinir. 

Okullarda yapılan spor öğrencinin hayata bakışını değiştirip gelişmesine neden olur. Okul sporları Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları resmi spor yarışmalarını düzenleyen ve yöneten, spor 

faaliyetlerinin yayılıp yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlayan, yetenekli sporcuları yetiştirmek 

amacıyla kurslar düzenleyen, yıllık faaliyetleri planlayıp hazırlayan, faaliyetlerin ödüllerini ve bütçesini 

belirleyen yurt genelinde başarılı okul ve sporcuları Uluslar arası Okul Spor Federasyonunun düzenlediği 

Uluslar arası müsabakalara katılımı sağlamak amacıyla yönetmelik ve yönergeleri hazırlayan koordinatörlük 

ve işbirliğini başarılı bir şekilde yürüten ekiptir (Okul sporları, 2016). 

Okul sporlarının başarılı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için kurumda görev alan tüm personelin 

özveriyle çalışmaları gerekir. Kurum personellerinin yaptıkları işi benimsemeleri gerekmektedir. En büyük 
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görev elbette Beden Eğitimi Öğretmenlerine düşmektedir. Öğrencilere sporu sevdirip onların aktif bir şekilde 

katılımını arttırmak için istekli ve bilgili olmalıdır. Sporun, başarının yaşattığı eşsiz duyguları öğrenciye 

tattırma imkanı sunmalıdır. 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında eğitim kurumlarımızda 17 milyon 588 bin 958 öğrenci eğitim görmüştür 

(MEB [Milli Eğitim Bakanlığı], 2016). Aynı yılda dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan uluslararası okul 

sporlarında ülkemiz 142 öğrenci ile temsil edilmiştir (Okul Sporları, 2016). Yaklaşık 17,5 milyon öğrenciyi 

okul sporlarında sadece 142 öğrencinin temsil etmesi düşündürücü bir durumdur. Beden eğitimi öğretmenleri 

daha çok çalışmalı, okul yönetimleri destelemeli ve yarışmaları sevk ve idare eden okul sporları birimleri 

daha etkin çalışmalılardır. 

Bu çalışmada da okul sporlarında görülen sorunların üstesinden gelinebilinmesi için Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin 

incelemek amaçlanmıştır.  

7.Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 

1999). 

Araştırma Grubu: Araştırmanın evrenini Malatya, Van, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin illerinin Gençlik Spor İl 

Müdürlüğü Spor Servisinde çalışan İl Tertip Kurulu üyelerinden 15 personel oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı: Araştırmacılar tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” 

kullanılmıştır. Görüşmeler birebir (yüz yüze) olarak gerçeklemiş (Sağlamer, 1975) ve görüşmeler yazılıp 

kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri istatistiklerinden yararlanılmıştır. 

Veri Çözümleme Tekniği: Kayıt altına alınan veriler yazılı hale getirilerek Nvivo 9 paket programına 

yüklenmiş ve “içerik analizi” ile anlamlı kavramlar çıkartılmıştır (Silverman, 2001; Yıldırım ve Şimşek, 

1999). Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın (1994) 

güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,81 çıkmıştır. Elde edilen veriler anlamlı 

tablolar ve şekillerle sunulmuştur. Kavramlar anlamlı birlikteliklerine göre temalar haline getirilerek anlamlı 

şekillerle sunulmuştur.  

6.Bulgular 

Tablo 1: 2016-2017 Sezonu Bazı İllerin Amatör Lisanslı ve Okul Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayıları 

TABLE I.  İller 

TABLE II.  İl Nüfusu 
TABLE III.  2017 Yılına 

Kadar Toplam Lisanslı 

Sporcu Sayısı 

TABLE IV.  2016-

2017 Sezonu Faal 

Sporcu Sayısı 

TABLE V.  2016-

2017 Sezonu Okul 

Sporlarında Sporcu 

Sayısı 

TABLE VI.  Malatya TABLE VII.  786.676 TABLE VIII.  46.899 TABLE IX.  15.081 TABLE X.  14.199 

TABLE XI.  Mardin TABLE XII.  809.719 TABLE XIII.  31.566 TABLE XIV.  2.687 TABLE XV.  12.362 

TABLE XVI.  Van TABLE XVII.  1.106.891 TABLE XVIII.  31.196 TABLE XIX.  4.639 TABLE XX.  12.000 

TABLE XXI.  Şanlıurfa TABLE XXII.  1.985.753 TABLE XXIII.  28.396 TABLE XXIV.  4.276 TABLE XXV.  13.600 

TABLE XXVI.  Elazığ TABLE XXVII.  583.671 TABLE XXVIII.  23.885 TABLE XXIX.  3.168 TABLE XXX.  9.708 

TABLE XXXI.  Toplam TABLE XXXII.  5.272.710 TABLE XXXIII.  161.942 TABLE XXXIV.  29.851 TABLE XXXV.  61.869 

Not: İstatistikî bilgiler araştırmacı tarafından ilgili illerin okul sporları şubelerinden alınmıştır. 

 

Tablo 1’de araştırma örnekleminin alındığı illerin nüfusları, toplam amatör lisanslı sporcu sayıları, 2016-

2017 yılı faal sporcu sayıları ve okul sporlarına katılan sporcu sayıları görülmektedir. 

Şekil 1: Okul Sporlarının Gelişmesini Engelleyen Nedenler 



186 
 

 
Şekil 1’de okul sporları birimi personelinin okul sporlarının gelişmesini etkileyen nedenler temasında 9 alt 

boyutta görüşleri ortaya çıkmıştır. Bu alt boyutlar ilgisizlik, yetersiz spor tesisleri, deneyimsiz hakemler, 

tanıtım yetersizliği, personel yetersizliği, MEB kyanaklı aksaklıklar, okul yönetimi kaynaklı sorunlar, 

maddi engeller ve imkânsızlıklar, olumsuz çevre ve iklim şartları şeklinde sıralanmaktadır. 
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Şekil 2: Beden Eğitimi Öğretmeninin Etkisi 

 
Şekil 2’de okul sporları birimi personelinin beden eğitimi öğretmeninin etkisi temasında görüşlerinin 2 alt 

boyutta toplandığı görülmüştür.  

 

Şekil 3: Okul Sporları Biriminin Etkisi 

 
 

Şekil 3’de okul sporları birimi personelinin okul sporları biriminin etkisi temasında görüşlerinin 2 alt 

boyutta toplandığı görülmüştür. Bu alt boyutlar olumlu etkisi ve olumsuz etkisi şeklinde sıralanmaktadır.  
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Şekil 4: Okul Sporları Birimi Önerileri 

 
Şekil 4’de okul sporları birimi personelinin okul sporları birimine önerileri temasında görüşlerinin 9 alt 

boyutta toplandığı görülmektedir. Bu boyutlar bütçelerin artırılması, etkili tanıtım çalışmaları, sağlık ve 

güvenlik tedbirleri, özveri ve isteklilik, teşvik ve ödül sistemi, okul takımlarının artırılması, etkin sevk ve 

idare, eğitimli personel alınması ve tesislerin bakım çalışmaları şeklinde sıralanmaktadır. 

 

6.Tartışma ve Sonuç 

Okul sporu personelinin okul sporları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi 4 ana tema üzerinde 

değerlendirilmiştir. 

Birinci temada, verilere göre tüm illerdeki personellerin okul sporlarının gelişmesini engelleyen nedenlerin 

başında ilgisizlik vardır. İlgisizlik öğretmenden,  öğrenciden, veliden ve idareden kaynaklandığı 

gözlenmiştir. Öğretmen sadece branşa değil müsabakalara, örneklem modelinde bahsi geçen problemlere, 

öğrenciye karşı ilgisizlik göstermektedir. Bu ilgisizlik, öğretmenin tükenmişliği, velinin spora bakış açısı, 

okul yönetimin olumsuz etkisi, maddi yetersizlikler, yetenekli öğrencilerin çeşitli sebeplerle (sınav, maddi 

imkansızlıklar vs.) takım çalışmalarına katılamaması gibi nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Yapılan bir çok 

çalışmada bu durumu destekler niteliktedir (Dağlı, 2001; Çelik, 2008; Erhan, 2009; Demirhan vd. 2014; Acar 

vd. 2014; Öter, 2018). İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kaynaklı aksaklıkların Milli Eğitimdeki personelin 

isteksiz olması, yazışmalar da meydana gelen rötar, öğretmeninin müsabaka başvuru tarihlerini geç 

öğrenmesi, başvuru tarihini kaçırmasına ve müsabakalara katılmamasına neden olmuştur. Okul müdürünün 

isteksiz ve ilgisiz olması okul sporlarının gelişmemesinde büyük etkendir. Okul sporlarının gelişmesini 

etkileyen nedenlerden öğretmenin, okul müdürünün ve velinin ilgisizliğinin yanında bir çok sebepte 

mevcuttur. Bunlar yetersiz spor tesisleri, deneyimsiz hakemler, tanıtım yetersizliği, personel yetersizliği, 

MEB kyanaklı aksaklıklar, okul yönetimi kaynaklı sorunlar, maddi engeller ve imkansızlıklar, olumsuz çevre 

ve iklim şartlarıdır. 

İkinci temada verilerden hareket ederek okul sporlarının gelişiminde beden eğitimi öğretmeni kilit noktada 

yer alıyor. Çünkü öğretmen okullarda sporu öğrenciyle tanıştıran, sevdiren, yaşatan ilk kişidir. Beden Eğitimi 

Öğretmeninin olumlu özellikleri okul sporlarının gelişimine katkı sağlarken öğretmeninin olumsuz tutum ve 

özellikleri okul sporlarına katılımı düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda bu durumu desteklemektedir 

(Korucu, 2004; Kotan vd. 2009; İlhan vd. 2010; Eraslan ve Hacıcaferoğlu, 2015). 

Üçüncü temada okul sporları birimi personelinin okul sporları biriminin olumlu etkisi ve olumsuz etkisini 

ortaya çıkartılmıştır. Okul sporları birimi olumlu etkileri takım ve sporcu katılımı artırmakta ve memnuniyet 

yükselmektedir. Bu durumun zıttına okul sporları birimi yeterince etkin olmadığı durumlarda okul takımı 

katılım başvuruları düşmektedir.  

Dördüncü temada okul sporları birimi personelinin okul sporları birimine önerileri dokuz boyutta toplandığı 

görülmüştür. Bu boyutlar bütçelerin artırılması, etkili tanıtım çalışmaları, sağlık ve güvenlik tedbirleri, özveri 

ve isteklilik, teşvik ve ödül sistemi, okul takımlarının artırılması, etkin sevk ve idare, eğitimli personel 

alınması ve tesislerin bakım çalışmaları şeklinde sıralanmaktadır. Yeterli sayıda eğitimli personel etkin ve 
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verimli çalışması sonucunda okul sporları katılımlarını artırmakta ve problemlerin üstesinden daha hızlı ve 

etkili gelmektedirler.  

Sonuç olarak okul sporlarının daha çok gelişimini arttırmak için öğretmenin ilgili ve istekli olması okul 

idarelerinin desteğini kullanmaları gerektiği, velinin spora bakış açısı geliştirilmeli ve Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin daha ilgili ve istekli olması, yarışmaların aksamasını engelleyen nedenlerin önüne geçilmesi 

gerektiği, yeni gelişen sporlara katılım artması için tanıtım ve kursların yapılması görüşüne varılmıştır. 
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Öz 

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okul sporlarında oryantiring yarışmalarına katılma nedenlerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 

Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde küçükler ve yıldızlar okullar arası oryantiring yarışmalarına 

katılan 171’i kız ve 192’i erkek olmak üzere toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. 1 ve 3 puan arasında değer alan ölçekte 1’e yaklaştıkça 

katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken verileri normal dağılım gösterdiğinden ikili 

karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve post hoc testi için Tukey kullanılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. İstatistiki işlemlerin etki büyüklüklerinde T testi için Cohen’s d 

ve ANNOVA için Eta kare (ŋ2) ile bakılmıştır.  

Araştırmada ortaokul öğrencileri, okullar arası oryantiring yarışmalarına oryantiring ile ilgili beceri 

geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), aktif olma (X=1,46), takım 

üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

cinsiyetleri, yarışmaya katılma yılları ve yarışma kategorilerine göre oryantiring yarışlarına katılım nedenleri 

arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Öğrencilerin sınıflarına ve yaşlarına göre oryantiring yarışlarına 

katılım nedenleri arasında anlamlı fark vardır (p<0,05).  

Sonuç olarak fiziksel yeteneğin yanı sıra zihinsel yetilerin de geliştiği oryantiring sporuna, öğrencilerin 

oryantiring ile ilgili becerileri geliştirmek, yarışmak, başarmak ve eğlenmek için katılmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, Ortaokul, Okul Sporları, Yarışma. 

 

Giriş 

Spor genel olarak yarışmaya dayalı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler yapılış amacına, yerine ve kendine özgü 

kurallarına göre birçok branşa ayrılır. Bu branşlar ilgili spor federasyonları tarafından sevk ve idare edilir. 

Ülkemizde 2018 yılında 61 spor federasyonu mevcut olup bu federasyonlardan 34’ü yaz olimpiyat 

oyunlarında ve 5’i kış olimpiyat oyunlarında yer almaktayken 24 spor federasyonu olimpiyatlarda yer 

almamaktadır (TMOK, 2018). Şimdiye kadar olimpiyat oyunlarında kendine yer bulamayan spor 

branşlarından biride oryantiring spor branşıdır.   

Oryantiring, kelime anlama olarak “yönbul” anlamına gelmekte olup İngilizcesi “orienteering”dir. (TDK, 

2018).  İlk resmi faaliyet 1918'de İsveç'te Albay Ernst Killander tarafından yapılmıştır (McNeill, 1996). Bu 

tarihten sonra dünyada hızla yayılarak yapılmaya başlanmıştır. 1961 yılında Uluslararası Oryantiring 

Federasyonu (IOF)  kurulmuştur. 1977 yılında da Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınır bir 

branş halini almıştır (IOF, 2018). Oryantiring günümüzde pek çok ülkeye yapılan bir kitle sporu haline 

gelmiştir. Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1970 yılından itibaren yapılmaya başlanmış ve 2006 

yılında özerk Türkiye Oryantiring Federasyonu kurulmuştur (TOF, 2018).  

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası 

ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Temelinde hedefleri bulmak vardır. Birçok konuda 

doyum sağlayabilecek bir doğa sporudur. Doğa sevgisi, kendine güven duygusunu geliştirme, 

konsantrasyonu artırma, sağlıklı kalma, günümüzün monotonluğundan uzaklaşma gibi birçok nedenle 

yapılabilecek bireysel ve takım spordur.  

Oryantiring okullarda beden eğitim derslerinde öğretilen bir spor branşı olmasının yanında okullar arası spor 

yarışmaları da mevcuttur. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında küçükler (10-11 yaş), yıldızlar (12-14 yaş), 

gençler B (14-15 yaş) ve gençler A (16-18 yaş) kategorilerinde toplam 7082 sporcu öğrenci yarışmalara 

katılmışlardır (GSB, 2018). Lise düzeyinde gençler A-B kategorilerinde ülkelerinde dereceye giren sporcular 
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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen organizasyonlar ile de ülkelerini temsil 

etmeye hak kazanmaktadırlar.  

Okullararası spor yarışmalarında 2017-2018 yılında kadın ve erkek oryantiring takımları 5 kişiden 

oluşmaktadır. Yarışmada kendi kategorisinde en iyi gelen üç öğrencinin bitirme süreleri toplanarak takım 

süresi elde edilmektedir. Kendi kategorisinde bireysel olarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken 

dereceye giren takımlarda ödüllendirilmektedir. Dolaysı ile her öğrenci kendileri için bireysel yarışmalarının 

yanında aslında takımları için yarışmaktadır.  

Oryantiring okul sporları yarışmaları ortaokul yıllardan itibaren başlamaktadır. Bu dönemde oryantiring ilgisi 

olan ve yarışmalarda oryantiringi seven öğrenciler çeşitli kulüplere yönelerek kulüp sporcusu olarak ülke 

şampiyonalarına katılabilir, dereceler elde edebilir. Bu durumun tersine bu yarışmalarda olumsuz durum 

yaşayan öğrenciler oryantiring branşına karşı ilgisi azalabilir ve bu branştan uzaklaşabilir.  

Bu araştırma ise oryantiring branşında okul sporlarında küçükler ve yıldızlar kategorilerinde yarışmacı 

sporcu olarak katılmaya başlayan öğrencilerin bu spora katılım nedenleri araştırılmıştır.  

Yöntem 

Araştırmada genel tarama (betimsel) modeli benimsenmiştir (Karasar, 1994). 

Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 2017-2018 yılında okullararası oryantiring branşında küçükler 

kategorisinde 1783 öğrenci ve yıldızlar kategorisinde 1889 öğrenci olmak üzere toplam 3672 sporcu öğrenci 

yarışmalara katılmıştır (GSB, 2018).  

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma evrenimiz 3672 olduğundan (GSB, 2018) Cohen’in (1988) örneklem büyüklüğü tablosuna göre 

%95 güven aralığında en az 357 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.   

Bu araştırmaya seçilen 363 kişi kümeleme örneklem türü yöntemiyle belirlenmiştir (Karasar, 1994). 

Kümeleme örnekleme yöntemi ile kura çekimi ile belirlenen Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında küçükler ve yıldızlar okullar arası oryantiring yarışmalarına katılan 

toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır.  

Tablo 1: Araştırma Örneklemini Oluşturan Öğrencilerin Kişisel Özellikleri 

Nitelik Özellik f % 

Cinsiyet 
Kız 171 47,1 

Erkek 192 52,9 

Kategorisi 
Küçükler 178 49,0 

Yıldızlar 185 51,0 

Yaş 

10 yaş 109 30,0 

11 yaş 79 21,8 

12 yaş 55 15,2 

13 yaş 120 33,1 

İli 

Adıyaman 88 24,2 

Elazığ 68 18,7 

Kayseri 106 29,2 

Malatya 101 27,8 

 Toplam 363 100 

 

 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. Bu boyutlar Başarı  (Statü), Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk), Takım üyeliği (Takım Ruhu), Arkadaşlık, Eğlence, Yarışma, Beceri Gelişimi ve Aktif olma 

(Hareket etme) olmak üzere 8 alt boyuttur. 1 ve 3 puan arasında değer alan alt boyutlarda ortalama puan 1’e 

yaklaştıkça katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken verileri normal dağılım 

gösterdiğinden ikili karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve post hoc testi için 

Tukey kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. İstatistiki işlemlerin etki büyüklüklerinde 

T testi için Cohen’s d ve ANNOVA için Eta kare ile bakılmıştır. 
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Veri çözümleme teknikleri 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiş olup, analizler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, temel betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, anlamlılık düzeyi 

vs.) tanımlamaları, ikili karşılaştırmalarda “bağımsız gruplar için t-testi”, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA 

testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak seçilmiştir.  

İstatistiki İşlemlerin Etki Gücü 

Araştırmamız istatistiki işlemlerin etki büyüklükleri T-testi için Cohen d ve ANOVA testi için eta (ŋ2) 

değerlerine bakılmıştır. Test sonuçları Cohen’in (1988) yılında geliştirdiği dereceleme göz önünde tutularak 

değerlendirildiğinde istatistiki etki büyüklüklerin düşük ve orta düzey olduğu görülmektedir.  

Bulgular 

Tablo 2: Ortaokul Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 

 

 Cinsiyet N x ss T-Testi P 

Başarı  (Statü)  

Kız 171 1,42 0,46 

-,253 ,801 Erkek 192 1,43 0,38 

Toplam 363 1,43 0,42 

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

Kız 171 1,55 0,39 

-1,011 ,313 Erkek 192 1,60 0,41 

Toplam 363 1,58 0,40 

Takım üyeliği 

(Takım Ruhu) 

Kız 171 1,49 0,53 

-,631 ,528 Erkek 192 1,53 0,52 

Toplam 363 1,51 0,52 

Arkadaşlık 

Kız 171 1,72 0,61 

,548 ,584 Erkek 192 1,69 0,51 

Toplam 363 1,71 0,56 

Eğlence 

Kız 171 1,42 0,44 

-,868 ,386 Erkek 192 1,46 0,38 

Toplam 363 1,44 0,41 

Yarışma 

Kız 171 1,36 0,47 

-,793 ,428 Erkek 192 1,40 0,45 

Toplam 363 1,38 0,46 

Branşla ilgili Beceri Gelişimi 

Kız 171 1,37 0,46 

,119 ,906 Erkek 192 1,36 0,40 

Total 363 1,36 0,43 

Aktif olma (Hareket etme)  

Kız 171 1,45 0,52 

-,394 ,694 Erkek 192 1,47 0,47 

Toplam 363 1,46 0,49 

 

Tablo 2’de ortaokul öğrencileri okullar arası oryantiring yarışmalarına oryantiring ile ilgili beceri 

geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), aktif olma (X=1,46), takım 

üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için katılmaktadırlar. Öğrencilerinin 

oryantiring branşına katılım nedenlerinde ilk sıralarda branşla ilgili beceri geliştirme, yarışma ve başarı için 

katıldıkları görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre oryantiring branşına katılım nedenleri arasında 

istatistiki alarak bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

 

Tablo 3: Ortaokul Öğrencilerin Yarışma Kategorilerine Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 
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Boyutları Kategori N x ss T Testi P Cohen’s d 

Başarı  (Statü)  
Küçükler 178 1,36 0,36 

-2,998 0,003* 
0,22 

Yıldızlar 185 1,49 0,46 

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

Küçükler 178 1,58 0,38 
0,082 0,934 

 

Yıldızlar 185 1,57 0,42 

Takım üyeliği (Takım Ruhu) 
Küçükler 178 1,48 0,52 

-0,894 0,372 
 

Yıldızlar 185 1,53 0,53 

Arkadaşlık 
Küçükler 178 1,61 0,56 

-3,113 0,002* 
0,33 

Yıldızlar 185 1,79 0,54 

Eğlence 
Küçükler 178 1,45 0,42 

0,457 0,648 
 

Yıldızlar 185 1,43 0,40 

Yarışma 
Küçükler 178 1,42 0,43 

1,485 0,138 
 

Yıldızlar 185 1,35 0,48 

Beceri Gelişimi 
Küçükler 178 1,35 0,41 

-0,667 0,505 
 

Yıldızlar 185 1,38 0,45 

Aktif olma (Hareket etme) 
Küçükler 178 1,55 0,52 

3,526 0,000* 
0,37 

Yıldızlar 185 1,37 0,44 

 

Tablo 3’de ortaokul öğrencilerinin yarışma kategorilerine göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde 

arasında başarı boyutunda (p<0,05) ve arkadaşlık boyutunda (p<0,05) yıldızlar lehine bir farklılaşma 

görülmektedir. Bu durumun tersine aktif olma (hareket etmek) boyutunda küçükler kategorisindeki 

öğrenciler lehine bir farklılaşma görülmektedir (p<0,05). 

 

Tablo 4: Ortaokul Öğrencilerin Yarışma Sınıflarına Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 
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 sınıf N x ss F ŋ p Grup p 

Başarı  (Statü)  

 

5. sınıf 95 1,34 0,39 

6,016 0,042 0,001* 

  

6. sınıf 87 1,37 0,34 5-7 0,001 

7. sınıf 44 1,63 0,45 6-7 0,003 

8. sınıf 137 1,46 0,45   

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

5. sınıf 95 1,56 0,39 

3,194 0,026 0,024* 

  

6. sınıf 87 1,57 0,39 7-8 0,013 

7. sınıf 44 1,75 0,39   

8. sınıf 137 1,54 0,41   

Takım üyeliği (Takım 

Ruhu) 

5. sınıf 95 1,36 0,48 

5,271 0,042 0,001* 

  

6. sınıf 87 1,61 0,53 5-6 0,009 

7. sınıf 44 1,40 0,40 5-8 0,007 

8. sınıf 137 1,59 0,56   

Arkadaşlık 

 

5. sınıf 95 1,49 0,49 

7,475 0,059 0,000* 

  

6. sınıf 87 1,72 0,62 5-6 0,032 

7. sınıf 44 1,73 0,38 5-8 0,000 

8. sınıf 137 1,84 0,57   

Eğlence 

5. sınıf 95 1,36 0,34 

4,705 0,038 0,003* 

  

6. sınıf 87 1,52 0,49 5-6 0,040 

7. sınıf 44 1,58 0,45 5-7 0,018 

8. sınıf 137 1,39 0,37   

Yarışma 

5. sınıf 95 1,38 0,35 

,931  0,426 

  

6. sınıf 87 1,44 0,51   

7. sınıf 44 1,41 0,54   

8. sınıf 137 1,34 0,47   

Beceri Gelişimi 

 

5. sınıf 95 1,25 0,35 

4,863 0,039 0,002* 

  

6. sınıf 87 1,44 0,45 5-6 0,013 

7. sınıf 44 1,50 0,55 5-7 0,07 

8. sınıf 137 1,35 0,40   

Aktif olma 

(Hareket etme) 

5. sınıf 95 1,50 0,50 

3,991 0,032 0,008* 

  

6. sınıf 87 1,58 0,55 6-8 0,006 

7. sınıf 44 1,45 0,45   

8. sınıf 137 1,36 0,44   

 

Tablo 4’de ortaokul öğrencilerinin sınıflarına göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde arasında 

yarışma boyutu (p>0,05) haricinde diğer boyutlarda istatistiki olarak farklılaşma olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5: Ortaokul Öğrencilerin Yaşlarına Göre Oryantiring Branşına Katılım Nedenleri 



195 
 

 Yaş N x ss F ŋ p Gruplar p 

Başarı  (Statü)  

 

10 yaş 109 1,36 0,38 

1,815  0,144 

  

11 yaş 79 1,43 0,40   

12 yaş 55 1,43 0,42   

13 yaş 120 1,49 0,45   

Enerji Harcama (Fiziksel 

Uygunluk) 

10 yaş 109 1,59 0,39 

1,543  0,203 

  

11 yaş 79 1,60 0,37   

12 yaş 55 1,47 0,43   

13 yaş 120 1,59 0,41   

Takım üyeliği (Takım 

Ruhu) 

10 yaş 109 1,42 0,52 

4,032 0,092 0,008* 

  

11 yaş 79 1,49 0,52 10-13 0,008 

12 yaş 55 1,44 0,40   

13 yaş 120 1,64 0,56   

Arkadaşlık 

 

10 yaş 109 1,58 0,54 

4,499 0,071 0,004* 

  

11 yaş 79 1,64 0,58 10-13 0,005 

12 yaş 55 1,78 0,38   

13 yaş 120 1,83 0,60   

Eğlence 

10 yaş 109 1,39 0,36 

2,866 0,048 0,037* 

  

11 yaş 79 1,55 0,51 10-11 0,035 

12 yaş 55 1,39 0,42   

13 yaş 120 1,44 0,36   

Yarışma 

10 yaş 109 1,40 0,38 

,393  0,758 

  

11 yaş 79 1,39 0,50   

12 yaş 55 1,42 0,55   

13 yaş 120 1,35 0,46   

Beceri Gelişimi 

 

10 yaş 109 1,26 0,38 

5,077 0,009 0,002* 

  

11 yaş 79 1,51 0,41 10-11 0,001 

12 yaş 55 1,36 0,57   

13 yaş 120 1,36 0,38   

Aktif olma (Hareket etme) 

10 yaş 109 1,52 0,51 

1,938  0,123 

  

11 yaş 79 1,50 0,52   

12 yaş 55 1,46 0,49   

13 yaş 120 1,38 0,45   

 

Tablo 5’te ortaokul öğrencilerinin yaşlarına göre oryantiring branşına katılım nedenlerinde arasında takım 

üyeliği, arkadaşlık, eğlence ve beceri gelişim boyutlarında farklılaşma (p<0,05) olduğu görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada öğrencilerinin oryantiring branşına katılım nedenleri alt boyut ortalama puanlarına bakıldığında 

en yüksek puanın “branşla ilgili beceri geliştirme”, daha sonra “yarışma” ve daha sonrada “başarı” için 

katıldıkları görülmektedir. Bu durumda ortaokul öğrencileri oryantiring branşına okul sporlarında oryantiring 

branşı ile ilgili becerilerini geliştirmek, yarışma ve başarılı olmak için katılmaktadır. Yapılan araştırmalarda 

14 yaş ortalamaya sahip futbolcuların spora en çok “beceri geliştirme” ve “takım üyeliği” için katıldıkları 

(Altıntaş vd., 2010), yaz spor okullarına katılan öğrencilerin en çok “beceri geliştirme” için katıldıkları 

(Korur vd., 2013), okul sporlarına katılan 11-14 yaş öğrencilerin en çok “başarı” ve “yarışma” için 

katıldıkları (Aycan ve Yıldız, 2016), 10-13 yaş tenisçilerin en çok “başarı” ve “yarışma” için katıldıkları 

(Kaman vd., 2017), 12-16 yaş mücadele sporcularının en çok “beceri geliştirme” ve “aktif olmak” için 
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katıldıkları (Kolayiş vd., 2018), sporcu eğitim merkezinde atletizm ile uğraşan çocukların “arkadaşlık” ve 

“eğlence” için katıldıkları (Karaç, 2017), çeşitli spor kurslarına katılan ortaokul öğrencilerin spora “beceri 

gelişimi” ve “aktif olmak” için katıldıkları (Yüksel ve Bayar, 2015) görülmüştür. Bu çalışmalarda 10-14 yaş 

arasında olan ortaokul öğrencilerin farklı spor branşlarında da olsalar çoğunlukla spora “beceri geliştirme, 

aktif olma, yarışma ve başarı” için katıldıkları görülmektedir. Bu durum ortaokul öğrencilerin oryantiring 

branşına katılma nedenleri ile benzerlik göstermektedir.  

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre oryantiring branşına katılım nedenleri arasında istatistiki alarak 

bir farklılık bulunamamıştır. Ancak yapılan bir çok çalışmada sporcuların cinsiyetleri göre spora katılımın 

nedenleri arasında farklılık olduğunu göstermektedir (Korur vd., 2013; Kaman vd., 2013; Aycan ve Yıldız, 

2016; Yüksel ve Bayer, 2015). Farklı branşların yapısında mücadeci olma veya takım olma gibi nedenlerden 

dolayı kız veya erkek öğrenciler farklı beklentirelere girebilir. Bu durum cinsiyetler arası o spor branşlarına 

katılım nedenlerini farklılaştırabilir. Fakat bir doğa sporu olması ve yarışma alanının sürekli değişiklilik 

göstermesi bu branşa kız ve erkek öğrencilerin katılım nedenlerinin bir birini yakın olmasını sağlayabilir.  

Araştırmamızda öğrencilerin sınıf, yaş ve yarışma kategorilerine göre branşa katılım alt boyutlarının 

bazılarında farklılaşma oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin tamamında yaş önemli bir etkendir. Öğrenciler 

küçük yaşlarda beklentileri farklı olurken, erenlik döneminde girdikçe fiziksel değişimin yanında beklentileri 

de farklılaştıra bilinir. Yapılan çalışmalarda da öğrencilerin spora katılımında yaş önemli bir etmendir (Korur 

vd., 2013; Kaman vd., 2013).  

Sonuç bir doğa sporu olan oryantiring branşına okullarası yarışmaya katılan öğrenciler, bu branşa en çok 

oryantiring ile ilgili beceri geliştirmek, yarışmak, başarmak ve eğlenmek için katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

cinsiyetleri bu branşa katılımları için bir etken değilken, öğrencilerin yaşları, sınıfları ve yarışma kategorileri 

önemli bir etken olduğu sonucu bulunmuştur.  
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Öz 

Bu araştırma 2017-2018 yılı Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) il temsilcilerinin faaliyet ve sorunlarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu 

TOF tarafından ataması yapılmış, gönüllü olarak araştırmaya katılan 78 il temsilcisi oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “anket formu” ve “yarı yapılandırılmış Görüşme Formu” 

kullanılmıştır. Araştırma için TOF gerekli izin (643 sayılı) alınmış ve etik kurul raporu (2017-19-2) 

alınmıştır. Verilere içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. İçerik analizinde tematik kodlama ile 

kavramlar ortaya çıkartılmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve 

Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,82 çıkmıştır. 

Araştırma bulguları 3 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar “illerde oryantiringin zayıf alanları”ve “il 

temsilcilerinin yapmak istedikleri” şeklindedir. Araştırma sonucunda bazı il temsilcilerinin oryantiring bilgi, 

tecrübe ve becerilerinin yüksek olduğu görülürken bazı il temsilcilerin bilgi birikimleri ve tecrübelerinin çok 

az olduğu görülmüştür. Sonuç olarak federasyonun illerdeki gölgeleri olan il temsilcilerinin illerindeki 

oryantiring sporunun yaygınlaşmasında etkileri yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, İl Temsilcisi, Faaliyet, Spor 

 

Giriş 

Yönetim dinamik bir süreçtir. İnsanın olduğu her yerde yönetime de ihtiyaç duyulmaktadır.  Spor yönetimi 

ve organizasyonların temellerinden biride yine insandır. Sporcuların, antrenörlerin, kulüplerin vs. doğru sevk 

ve idare edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple mevcut imkânlar, kanunlar ve yönetmelikler dâhilinde planlar 

hazırlanmalı, organize edilmeli ve belirli bir düzene sokulmalıdır. 

 Sportif düzende aslında bağımsız bir hukuk düzenidir. Bu hukuk düzeninde mevzuatının tamamı birçok 

kurala tabi olup bu kurallara uyulmaması halinde cezalara muhatap olunan bir tür yönetimidir (Erkiner, 

2016). Sporun yönetilmesi ve yönlendirilmesi için konfederasyonlar, spor federasyonları, kulüpler gibi bir 

çok kurum ve kuruluş vardır. 

Ülkemizde sporu yöneten ve yönlendiren kurumlardan biride spor federasyonlarıdır. 3289 sayılı Kanuna göre 

kurulan Spor Federasyonları, bağımsızlıkları sebebiyle ülke içerisinde kendi spor branşlarının yöneticisi ve 

yönlendiricisidirler (RG [Resmi Gazete], 2012). Spor federasyonlarının kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu 

ve idarî teşkilât içinde hizmet bakımından yerinden yönetim idareleri arasında görülebileceği kabul edilebilir 

(Avcı, 2012).  Kamu tüzel kişiliği sebebiyle bir takım yasal ve toplumsal sorumlulukları vardır. 

Federasyonlar bu sorumluluklarını merkezden yerine getirmeye çalışırken, taşrada da yapılması gereken bir 

takım faaliyetler mevcuttur. Spor Federasyonlarının taşra uzantısını İl Temsilcileri oluşturur. "İl temsilcileri, 

illerde ilgili spor dalının bağlı bulunduğu Federasyonu temsil etmek üzere, Federasyon Başkanının teklifi ve 

genel müdürün onayı ile görevlendirilen ve fahri olarak görev yapan kişilerdir" (TOF, 2017). Faaliyetlerini 

bağlı bulundukları federasyon adına yürütürler. Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun (TOF) dördüncü 

dönem başkanı Akyüz'e, göre il temsilcileri federasyonların taşrada ki gözü ve kulağıdır (TOF, 2017a). 

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası 

ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Daha basit tanımla oryantiring, harita yardımıyla 

istenen yerin ve gidilecek yolun bulunmasıdır (Deniz vd., 2012). Doğa ile iç içe, arkamızda sadece ayak 

izimizi bıraktığımız, güçsüzün güçlüyü yenebileceği bir spordur. Doğa ile satranç oynamak olarak 

tanımlanabilir. 

Türkiye’de resmi örgütlenme çalışmaları 2001 yılında başlamış ve 2002 yılında Türkiye Dağcılık 

Federasyonu bünyesinde Oryantiring Asbaşkanlığı kurulmuştur. 2004 yılında Asbaşkanlık Türkiye İzcilik 

Federasyonuna bağlanmış ve 2006 yılında ise idari ve mali yönden özerk olarak Türkiye Oryantiring 

Federasyonu kurulmuştur (TOF, 2017b). TOF misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmek için oluşturmuş 

olduğu merkezi teşkilatlarının yanında taşrada ki bağlantılarını il temsilcileri vasıtasıyla 
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gerçekleştirmektedir. Bu durum TOF Ana Statüsü’nün 19.maddesinde il temsilciliği kısmında açıkça 

belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2014).  

Spor dalı temsilcileri, bağlı oldukları federasyonların statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının 

uygulanmasında ve spor temaslarının yürütülmesinde; federasyonlara ait organizasyonlarda federasyona 

karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle gençlik ve spor il 

başkanlığına karşı sorumludurlar (Resmi Gazete, 1990).  

Ege Bölgesinde 8 ilde gerçekleştirilen Spor Organizasyonları Düzenleyen İl Temsilcilerinin Karşılaştıkları 

Problemlerin Araştırılması konulu çalışmada, İl temsilcileri spor organizasyonları düzenlerken birçok 

zorluklarla karşılaştıkları görülmüştür. İl temsilcilerinin spor organizasyonu düzenlerken karşılaştıkları 

zorlukların bölgeden bölgeye veya branştan branşa farklılık göstermektedir (Öztürk ve Ekici, 2014).  Bu 

nedenle spor organizasyonları düzenleye bilme becerisi üst düzeyde olan il temsilcilerinin olması spor 

branşının ilde gelişimine çok büyük katkısı olabilir. 

Oryantiringin ülkemizde yaygınlığı ve yapılabilirliği istenilen sevide değildir. Her ilin nüfusu, sosyo-

ekonomik durumu ve spor tesisleri gibi birçok nedenlerden dolayı oryantiring sporunun gelişimi bölgeden 

bölgeye farklılıkların göstermektedir. Özellikle taşrada oryantiringin tanıtılması ve gelişimi için oryantiring 

İl temsilcilerine büyük görevler düşmektedir. İl Temsilciliklerinin oryantiring sporuna ilişkin bilgi, beceri ve 

yetenekleri ildeki oryantiring faaliyetlerini ve gelişimini etkilemektedir. Bu çalışma da TOF İl 

Temsilcilerinin faaliyet ve sorunlarının incelemek ve ildeki oryantiring sporunun gelişim ve yaygınlığını 

ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu çalışma neticesinde, Oryantiring Federasyonuna, oryantiringin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için mevcut problemlerin tespit edilmesi ve uygun politikalar oluşturulabilmesi için bir 

olanak sağlamaktadır.  

Yöntem 

Türkiye Oryantiring Federasyonunun taşradaki uzantısı olan il temsilcilerinin; oryantiring yeterlilikleri, 

bölge faaliyetleri, karşılaştıkları problemler, güçlü ve zayıf olduğu yönler nitel araştırma yöntemlerinden 

olan durum çalışması (case study) ile ortaya konmuştur.  

Araştırma Grubu: Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca 2017 yılında 78 ilin il temsilcisi görevlendirilmesi 

yapılmıştır. Resmi olarak il temsilcisi görevlendirilmesi yapılan 78 ilindeki il temsilcilerinin tamına 

ulaşılmıştır. Görevlendirilmesi yapılmayan iller Gümüşhane, Hakkari ve Isparta’dır. Gönüllülük esasına göre 

il temsilcilerin tamamı araştırmaya katılmışlardır. 

Veri Toplama Tekniği: Veri toplama aracı olarak 14 sorudan oluşan “anket formu” ve “yarı yapılandırılmış 

görüşme formu” kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu, Üniversite Sporları vb. kurumların 

verileri resmi internet sayfalarından alınmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi: Verilerin çözümlenmesinde anket formundaki maddeler anlamlı tablolara 

dönüştürülerek frekans ve yüzdelikler halinde sunulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda elde 

edilen verilere betimsel ve içerik analizi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). İçerik analizinde tematik 

kodlama ile kavramlar ortaya çıkartılarak şekiller ile gösterilmiştir. Başka bir bağımsız araştırmacının 

kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve 

güvenirlilik katsayısı 0,82 çıkmıştır. Elde edilen veriler anlamlı tablolar ve şekillerle sunulmuştur.  

Etik Kaygıların Azaltılması: Araştırma için TOF gerekli izin belgesi (2017-643) alınmış ve İnönü 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan araştırmada etik ihlal olmadığına ilişkin rapor (2017-

19-2) alınmıştır.  
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Tablo 1: İl Temsilcilerinin Kişisel Özellikleri 

TABLE XXXVI.  Özellikler TABLE XXXVII.  Nitelikler TABLE XXXVIII.  f TABLE XXXIX.  % 

TABLE XL.  Meslekleri 

TABLE XLI.  Öğretmen TABLE XLII.  34 TABLE XLIII.  43,60 

TABLE XLIV.  GHSİM ve 

Antrenör 

TABLE XLV.  12 TABLE XLVI.  15,38 

TABLE XLVII.  Üniversite 

Çalışanı 

TABLE XLVIII.  6 TABLE XLIX.  7,70 

TABLE L.  Emekli TABLE LI.  6 TABLE LII.  7,70 

TABLE LIII.  Özel Şirket TABLE LIV.  6 TABLE LV.  7,70 

TABLE LVI.  Askeri personel TABLE LVII.  4 TABLE LVIII.  5,13 

TABLE LIX.  Kamu görevlisi 

(diğer mes.) 

TABLE LX.  4 TABLE LXI.  5,13 

TABLE LXII.  Öğrenci TABLE LXIII.  3 TABLE LXIV.  3,85 

TABLE LXV.  Diğer TABLE LXVI.  3 TABLE LXVII.  3,85 

TABLE LXVIII.  Toplam TABLE LXIX.  78 TABLE LXX.  100 

TABLE LXXI.  Oryantiring 

bilgi düzeyi 

TABLE LXXII.  Çok İyi TABLE LXXIII.  15 TABLE LXXIV.  19,23 

TABLE LXXV. İyi TABLE LXXVI.  25 TABLE LXXVII.  32,05 

TABLE LXXVIII.  Orta TABLE LXXIX.  18 TABLE LXXX. 23,07 

TABLE LXXXI.  Yetersiz TABLE LXXXII.  10 TABLE LXXXIII.  12,83 

TABLE LXXXIV.  Bilgisi yok TABLE LXXXV.  10 TABLE LXXXVI.  12,83 

TABLE LXXXVII.  Toplam TABLE LXXXVIII.  78 TABLE LXXXIX.  100 

TABLE XC.  Oryantiring 

Hakem belgesine sahip 

olma 

TABLE XCI.  Ulusal Hakem TABLE XCII.  9 TABLE XCIII.  11,54 

TABLE XCIV.  İl hakemi TABLE XCV.  22 TABLE XCVI.  28,21 

TABLE XCVII. Aday hakem TABLE XCVIII.  14 TABLE XCIX.  17,95 

TABLE C.  Hakemliği yok TABLE CI.  33 TABLE CII.  42,31 

TABLE CIII.  Toplam TABLE CIV.  78 TABLE CV.  100 

TABLE CVI.  Oryantiring 

Antrenörlük belgesine 

sahip olma 

TABLE CVII.  3.kademe 

antrenör 

TABLE CVIII.  23 TABLE CIX.  29,49 

TABLE CX.  2.kademe 

antrenör 

TABLE CXI.  10 TABLE CXII.  12,82 

TABLE CXIII.  1.kademe 

antrenör 

TABLE CXIV.  4 TABLE CXV.  5,30 

TABLE CXVI.  Antrenör değil TABLE CXVII. 41 TABLE CXVIII.  52,56 

TABLE CXIX.  Toplam TABLE CXX.  78 TABLE CXXI.  100 

TABLE CXXII. Oryantiring 

Sporcu lisansı 

TABLE CXXIII.  Var TABLE CXXIV.  38 TABLE CXXV.  48,72 

TABLE CXXVI.  yok TABLE CXXVII.  40 TABLE CXXVIII.  51,28 

TABLE CXXIX.  Toplam TABLE CXXX.  78 TABLE CXXXI.  100 

Tablo 1’de TOF İl Temsilcilerinin büyük bir çoğunluğunun (%43,60) öğretmen olduğu, büyük bir kısmının 

(%32,05) oryantiring bilgi düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, ancak çoğu il temsilcisinin hakemlik belgesi 

(%42,31) ile antrenörlük belgesinin (%52,56) olmadığı görülmektedir. Bunların yanında il temsilcilerinin 

yarısından fazlasının (%51,28) sporcu lisansının da olmadığı görülmektedir.  

Tablo 2’de 37 ilde (%47,44) aktif oryantiring branşı ile ilgilenen spor kulübünün olmadığı, 32 ilde (41,03) 

aktif oryantiring hakeminin olmadığı, 30 ilde (%47,44) oryantiring antrenörün olmadığı, 39 ilde (%50,00) 

Türkiye Oryantiring Şampiyonalarına katılan aktif sporcuların olmadığını, 22 ilde (%28,20) oryantiring 

haritasının olmadığı ve 33 ilde (%42,30) bölgesel 14 yaş altı yarışmalara katılım göstermedikleri 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 2: İllerin Oryantiring Branşına İlişkin Bilgileri 

TABLE CXXXII.   TABLE CXXXIII.  Özellikler TABLE CXXXIV.  f TABLE CXXXV.  % 

TABLE CXXXVI.  Oryantiring 

branşını yapan kulüp sayısı 

TABLE CXXXVII.  1 kulüp TABLE CXXXVIII.  20 TABLE CXXXIX.  25,64 

TABLE CXL.  2-4 kulüp TABLE CXLI.  19 TABLE CXLII.  24,36 

TABLE CXLIII.  5 ve daha 

fazla kulüp 

TABLE CXLIV.  12 TABLE CXLV.  15,38 
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TABLE CXLVI.  yok TABLE CXLVII.  37 TABLE CXLVIII.  47,44 

TABLE CXLIX.  Toplam TABLE CL.  78 TABLE CLI.  100 

TABLE CLII.  Aktif Oryantiring 

hakem sayısı 

TABLE CLIII.  1-10 arası TABLE CLIV.  20 TABLE CLV.  25,64 

TABLE CLVI.  11-20 arası TABLE CLVII.  11 TABLE CLVIII.  14,10 

TABLE CLIX.  21 ve arası TABLE CLX.  15 TABLE CLXI.  19,23 

TABLE CLXII.  yok TABLE CLXIII.  32 TABLE CLXIV.  41,03 

TABLE CLXV.  Toplam TABLE CLXVI.  78 TABLE CLXVII.  100 

TABLE CLXVIII.  Oryantiring 

Antrenörü sayısı 

TABLE CLXIX.  1-10 arası TABLE CLXX.  37 TABLE CLXXI.  47,44 

TABLE CLXXII.  11-20 arası TABLE CLXXIII.  5 TABLE CLXXIV.  6,41 

TABLE CLXXV.  21 ve arası TABLE CLXXVI.  6 TABLE CLXXVII.  7,70 

TABLE CLXXVIII.  yok TABLE CLXXIX.  30 TABLE CLXXX.  38,46 

TABLE CLXXXI.  Toplam TABLE CLXXXII.  78 TABLE CLXXXIII.  100 

TABLE CLXXXIV.  Türkiye 

Şampiyonalarında aktif 

sporcu sayısı 

TABLE CLXXXV.  1-20 arası TABLE CLXXXVI.  19 TABLE CLXXXVII.  24,36 

TABLE CLXXXVIII.  21-

50 arası 

TABLE CLXXXIX.  7 TABLE CXC.  8,97 

TABLE CXCI.  51 ve üzeri TABLE CXCII.  13 TABLE CXCIII.  16,67 

TABLE CXCIV.  Yok TABLE CXCV. 39 TABLE CXCVI.  50,00 

TABLE CXCVII.  Toplam TABLE CXCVIII.  78 TABLE CXCIX.  100 

TABLE CC.  Oryantiring 

Harita sayısı 

TABLE CCI.  1 harita TABLE CCII.  15 TABLE CCIII.  19,23 

TABLE CCIV.  2 ve üzeri 

harita 

TABLE CCV.  41 TABLE CCVI.  52,56 

TABLE CCVII.  yok TABLE CCVIII.  22 TABLE CCIX.  28,20 

TABLE CCX.  Toplam TABLE CCXI.  78 TABLE CCXII.  100 

TABLE CCXIII.  14 yaş altı 

bölgesel yarışmalara katılım  

TABLE CCXIV.  Evet TABLE CCXV. 45 TABLE CCXVI.  57,69 

TABLE CCXVII.  Hayır  TABLE CCXVIII.  33 TABLE CCXIX.  42,30 

TABLE CCXX. Toplam TABLE CCXXI.  78 TABLE CCXXII.  100 

 

Tablo 3: İllerde Oryantiring Okul Sporlarına İlişkin Bilgiler 

TABLE CCXXIII.  Nitelikler TABLE CCXXIV.  Özellikler TABLE CCXXV.  f TABLE CCXXVI.  % 

TABLE CCXXVII.  Okul spor 

yarışmaları 

TABLE CCXXVIII.  Düzenleniyo

r 

TABLE CCXXIX.  5

4 

TABLE CCXXX.  69,

23 

TABLE CCXXXI.  Düzenlenme

di 

TABLE CCXXXII.  2

4 

TABLE CCXXXIII.  30,

77 

TABLE CCXXXIV.  Toplam TABLE CCXXXV.  7

8 

TABLE CCXXXVI.  100 

TABLE CCXXXVII.  Ortaok

ul yarışmalarındaki okul takımı 

sayısı 

TABLE CCXXXVIII.  1-10 

arası takım 

TABLE CCXXXIX.  3

4 

TABLE CCXL.  43,60 

TABLE CCXLI.  11-20 arası 

takım 

TABLE CCXLII.  1

0 

TABLE CCXLIII.  12,

82 

TABLE CCXLIV.  21 ve üzeri 

takım 

TABLE CCXLV.  1

0 

TABLE CCXLVI.  12,

82 

TABLE CCXLVII.  yok TABLE CCXLVIII.  2

4 

TABLE CCXLIX.  30,

77 

TABLE CCL.  Toplam TABLE CCLI.  78 TABLE CCLII.  100 

TABLE CCLIII.  Liselerarası il 

şampiyonalarında okul takımı 

sayısı 

TABLE CCLIV.  1-10 arası 

takım 

TABLE CCLV.  34 TABLE CCLVI.  43,

60 

TABLE CCLVII.  11-20 arası 

takım 

TABLE CCLVIII.  1

3 

TABLE CCLIX.  16,

67 

TABLE CCLX.  yok TABLE CCLXI.  3

1 

TABLE CCLXII.  39,

74 

TABLE CCLXIII.  Toplam TABLE CCLXIV.  7

8 

TABLE CCLXV.  100 
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Tablo 3’de ortaokul ve lise düzeyinde okul sporları oryantiring il yarışmalarının 24 ilde (%30,77) 

yapılmadığı, 24 ilde (%30,77) ortaokul yarışmalarına katılan takım olmamışken 31 ilde (%39,74) okul 

sporlarında lise il şampiyonalarına katılan okul takımın olmadığı görülmektedir.  

 

Şekil 1: İl Temsilcilerinin İllerinde Zayıf Olarak Nitelendirdikleri Alanlar 

 
Şekil 1’de İl temsilcilerinin illerinde zayıf olarak nitelendirdikleri alanlar temasının dört alt boyutta 

toplandığı görülmektedir. Bu boyutlar İl temsilcisinin yetersizliği, il temsilciliğinin zayıflığı, arazi ve harita 

eksikliği ve insan faktörünün olumsuzluğudur.   

Şekil 2: İl Temsilcilerinin Aktif İllerinde Oryangtiring’in Güçlü Gördükleri Alanlar 
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Şekil 2’de İl temsilcilerinin aktif illerde oryantringin güçlü değerlendirdikleri alanlar temasının dört alt 

boyutta oluştuğu görülmektedir. Bu boyutlar etkin insan faktörü, etkin il temsilciliği, yetenekli il temsilcisi 

ve kaliteli yarışma ve organizasyon boyutlarıdır.   

 

Şekil 3: İl Temsilcilerinin Yapmak İstedikleri Faaliyet ve Çalışmalar 
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Şekil 3’de İl temsilcilerinin yapmak istedikleri temasının beş alt boyutu olduğu görülmektedir. Bu boyutlar 

nitelikli yarışmalar düzenleme, malzeme temini, finansal destek, eğitim ve kurs düzenleme ve ilde 

yaygınlaşma boyutlarıdır.   

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada TOF İl Temsilcilerinin büyük bir çoğunluğunun (%43,60) öğretmen olduğu görülmüştür. Bu 

durum eğitim faaliyeti yürüten öğretmenlerin öğrencilere daha çok ulaşağı için oryantiring yaygınlaşması ve 

tanıtılmasında bir avantaj olduğu görülmektedir. Ancak il temsilcilerin %12,83’ün oryantiring bilgi 

düzeylerinin yetersiz ve %12,83’ün oryantiring bilgisinin olmadığı görülmekle birlikte %52,56’nın 

antrenörlük belgesinin olmadığı, %51,28’inin sporcu lisansının daha olmadığı ve %42,31’inin de hakemlik 

belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Oryantiring ile ilgili yeterli bilgi birikimi olmayan bir il temsilcisinin 

oryantiring faaliyetleri yetersiz olacaktır. Bu durum il temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ilde 

oryantiringin zayıf alanları temasında (şekil 1) “il temsilcilerin yetersizliği” boyutunda da ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2’de 37 ilde (%47,44) aktif oryantiring branşı ile ilgilenen spor kulübünün olmadığı, 32 ilde (41,03) 

aktif oryantiring hakeminin olmadığı, 30 ilde (%47,44) oryantiring antrenörün olmadığı, 39 ilde (%50,00) 

Türkiye Oryantiring Şampiyonalarına katılan aktif sporcuların olmadığını, 22 ilde (%28,20) oryantiring 

haritasının olmadığı ve 33 ilde (%42,30) bölgesel 14 yaş altı yarışmalara katılım göstermedikleri 

görülmektedir. Bu durum il temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ilde oryantiringin zayıf alanları 

temasında (şekil 1) “il temsilciliğin zayıflığı”, “arazi ve harita eksikliği” ve “insan faktörünün olumsuzluğu 

boyutlarını ortaya çıkartmıştır.  

Tablo 3’de ortaokul ve lise düzeyinde okul sporları oryantiring il yarışmalarının 54 ilde (%69,23) 

düzenlendiği görülmektedir. Bu yarışlarda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kız ve erkek olmak üzere 

toplam 7082 lisanslı sporcu vardır (GSB, 2018). Sporcu öğrenci sayısının belli bir düzeye olduğu görülmekle 

birlikte 27 ilde oryantiring de okul sporlarında hiç yarışma yapılmamış olması da ayrıca dikkate alınması 

gereken bir durumdur. Bununla birlikte Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TUSF) verileri 

incelendiğinde son 5 yıl içerisinde yapılan Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonalarına her yıl için 28’i 

geçmemek üzere ortalama her yıl 44 üniversite katılmıştır (TUSF, 2018). Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 

kayıtlarına göre Türkiye’de 185 adet üniversite olduğundan katılımın yeterli olmadığı görülmektedir (YÖK, 

2018).  

İl temsilcilerinin aktif illerde oryantring sporunun güçlü gördükleri alanlar temasında etkin insan faktörü, 

etkin il temsilciliği, yetenekli il temsilcisi ve kaliteli yarışma ve organizasyon boyutları vardır. Bir ilde yeterli 

araç gereç, insan kaynakları (hakem, antrenör, haritacı) ve etkili bir il temsilcisi olduğunda, o ilde oryantiring 

sporu gelişmekte, etkili ve kaliteli organizasyonlar yapılmaktadır. Böylelikle başarılı sporcular yetişmekte 

ve Türk sporuna hizmet etmektedirler.     

İl temsilcilerinin yapmak istedikleri temasında nitelikli yarışmalar düzenleme, malzeme temini, finansal 

destek, eğitim ve kurs düzenleme ve ilde yaygınlaşma boyutları vardır. İlde yeterli kadar eğitim ve kurs 

düzenlendiğinde yetişmiş insan gücü (hakem, antrenör, haritacı, sporcu) oluşmaktadır. Yeterli finansal destek 

ile istenilen organizasyonlar ve faaliyetler yapılmakla birlikte yarışmalara sporcular daha kolay 

katılabilmektedirler. Federasyonun ve yerel kurumların desteği ile oryantiringin yaygınlaşması daha hızlı 

olmaktadır. 

Sonuç olarak oryantiring sporunun geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında il temsilcilerinin etkisi 

büyüktür. Haliyle il temsilcilerinin etkinliklerinin arttırılması, illerindeki dinamiklerin canlandırılması önem 

arz etmektedir. Bu sebeple il temsilcilerinin seçiminde oryantiring bilgi düzeyleri, oryantiring için 

ayırabilecekleri zaman ve ulaşılabilirlik durumları dikkate alınmalıdır. İl temsilcilerinin tüm faaliyetlerini 

kendi imkanları ile gerçekleştirebilecekleri bir yapıya ulaşmaları hedeflenmelidir. İllerin; kulüp, harita 

çizimi, malzeme, parkur planlama, hakem, antrenör vb. hususlarda kendi kendilerine yetebilecek seviye 

gelmesi illerdeki faaliyetleri daha etkili ve başarılı yapacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple illerde 

haritacı, hakem, antrenör gibi insan faktörünün yetiştirilmesi için gerekli eğitimler planlanmalıdır. Bu 

planlamalarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Üniversiteler, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlükleri ile 

koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmanın verimliliği ve etkinliği arttıracağı düşünülmektedir.  
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8 HAFTALIK JUDO ANTRENMANLARININ 13-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BAZI 

MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

    

Nurgül TEZCAN KARDAŞ 

Atakan ÇAĞLAYAN 

Enver Sedat KOLCU 

 

Öz 

Bu çalışmada 13-15 yaş grubunda uygulanan düzenli judo antrenmanlarının bazı motorik özellikler üzerine 

etkisinin belirlenmesi için yapılmıştır. Bu incelemede katılımcıları boy (m), vücut ağırlığı (kg), beden kitle 

indeksi (kilo/boy2), flamingo, y balance, şınav, mekik, bel esnekliği, otur uzan ve 20m koşu testi 

uygulanmıştır. Araştırmalar sonucunda veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) Windows 17.0 

programı ile kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, 

Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), 

vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) ve beden kütle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) 

olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcıların 

ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, mekik testi, otur 

uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Flamingo ve bel esnekliği 

testlerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmada judo antrenmanları 13-15 yaş grubu 

katılımcıların gelişimlerine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar faktörler: Antrenman, Judo, Kuvvet, Sürat, Denge 

 

GİRİŞ 

Uluslararası alanda büyük ilgi gören takım ve bireysel sporlar dünyada milyonlarca taraftarı ve uygulayıcısı 

bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde bu ilgi takım sporlarını ve bireysel sporları okullara ve 

kulüplere taşıyarak yaşamın bir parçası haline getirmiştir (Koç ve ark., 2010). Judo, rekabete dayalı bir spor 

branşı olup (Franchini ve ark., 2014), kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge, sürat, beceri, zamanlama ve tepki 

sürati gibi motorik özelliklerin tümünün bir arada bulanması gereken bir spor dalıdır (Yüksek,2004). 

Gallahue ve başkalarına göre “gelişim hamilelikten başlayan ve sadece ölümle bitecek olan bir süreçtir” 

(Gallahue ark.,2014).  Sağlıklı bir birey doğduğu andan itibaren bir kondisyonel özellikler potansiyeline 

sahiptir. Bunu yaşamını sürdürecek ve işlevsellik kazandıracak bir düzeye yükseltinceye kadar geliştirir. Bu 

gelişim, sadece belirli fiziksel yüklenme uyaranlarının oluşturulması veya bununla alakalı olarak, 

organizmanın gösterdiği uyum reaksiyonlarının ortaya çıkmasıyla sağlanabilir (Muratlı,2003). Gelişim 

zamanı içerisinde beden hareketlerinin kontrol edilmesi ve pratik olarak uygulanabilir hale gelmesi motor 

gelişim olarak açıklanır (Acun ve Erten.,1999). Bir temel motorik özelliğin gelişim sonucu ise yalnız düzenli 

bir antrenman süreci içerisinde doğal ve fonksiyonel uyum sürecinin gerçekleştirilmesinden sonra 

belirginleşir. Gelişim aşamasında testler ve güç kontrolleri ile saptanır. Tüm spor dallarında temel motorik 

özelliklerin geliştirilmesi yapılacak antrenmanların vazgeçilmez bir parçasıdır (Sevim,2007). 

Temel motorik özelliklerin içeriksel yapısını önem basamağına bakarak beş bölümde incelenmiştir 

(Sevim,1995). Bunların başta üç tanesi ana öteki ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir. Kuvvet, dayanıklılık, 

sürat, hareketlilik ve koordinasyondur (Sevim, 1995). 

Bu çalışmanın amacı ise judo sporcularında judo antrenmanlarının, sporcuların motorik özellikleri üzerine 

etkisini araştırmaktır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmamız Düzce Gençlik Hizmetleri Spor kulübü judo takımı sporcuları üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya 

13-15 yaş aralığında 20 judo sporcusu dahil edilmiştir. Tüm sporcular çalışmaya katılmıştır ve gruplara 

ayrılmamıştır. Çalışmaya katılan 20 sporcuya ön ve son testler uygulanmıştır. Tüm sporcular 8 haftalık 

dönemde, haftada 3 gün olacak şekilde toplam 24 antrenman oturumuna katılmışlardır. Bu 8 haftalık 

uygulama döneminde çalışma grupları 8'er hafta süresince, belirlenen judo antrenman programını 

uygulamışlardır. Uygulama antrenmanın başlangıcında, ısınmadan sonra yaptırılmış ve 25-30 dakika 

arasında sürmüştür. Katılımcılar üzerine uygulanan testler 1 günde gerçekleştirilmiştir.  
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Araştırmada Uygulanan Ölçümler ve Antrenmanlar 

Beden Kütle İndeksi (BKİ)  

Araştırma grubunun beden kütle indeksleri (BKİ); vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları kullanılarak; Beden 

Kütle İndeksi (kg/m2 ) = Vücut Ağırlığı / (Boy Uzunluğu)2 formülüyle hesaplanmıştır (Zorba,2013). 

 

Flamingo Denge Testi 

Statik denge yeteneklerinin değerlendirilmesi amacıyla Flamingo Denge Testi kullanılmıştır. Test için 

Eurofit’in belirlediği standart ölçülerde yapılmış denge tahtası kullanılmıştır. Denge tahtası 4cm. 

kalınlığında, 3cm. eninde ve 30 cm. uzunluğunda iki tahta kirişin altına aralıklı ve dik olarak 2cm. 

genişliğinde ve 15cm. uzunluğunda iki tahta kiriş monte edilerek yapılmıştır. Çalışmaya katılanların denge 

tahtasında tek ayak üzerinde durabilme süresi test edilmiştir. Serbest kalan ayak aynı taraf elle tutularak diz 

bükülmüş ve serbest kalan el, testi yapan kişi tarafından desteklenmiştir. Kişi dengesini sağladığını hissettiği 

anda testi yapan kişinin elini bırakmış ve o anda kronometre çalıştırılmıştır. Tutulan ayağın bırakılması veya 

dengenin bozularak ayağın denge tahtasından ayrılması durumunda kronometre durdurulmuştur (Handbook, 

1988). 

 

Y Balance Testi 

Dinamik dengeyi ölçmek için Star Excursion Balance Test modifiye edilerek geliştirilen Y Balance Test 

kullanılmıştır  (Plisky ark.,2006).  

Resmi test öncesi her 3 yönde dominant denge ayağıyla deneme yapılmıştır.  Test ayakkabısız uygulanmıştır. 

Kişi plakanın merkezinde tek ayak üzerinde ve parmak uçları kırmızı çizgiyi geçmeyecek şekilde durmuş ve 

tek ayak üzerindeyken serbest ayak ile anterior, posteromedial ve posterolateral yönlere uzanmıştır. 

Dominant ayağıyla üzerinde dururken her yönde 3 erişim denemesi yapılmıştır. Test spesifik sırası (sağ 

anterior, sol anterior, sağ posteromedial, sol posteromedial, sağ posterolateral, sol posterolateral) izlenmiştir. 

Kişi parmakları kırmızı çizginin arkasında platformda dikilmiş ve test edilen taraf hedef bölgesindeki 

indikatörü itmiştir. Ulaşılan maksimal erişim mesafesi erişim indikatörünün kenarındaki şerit ölçümü 

okunarak ölçülmüştür. Her yön için ulaşılan en başarılı sonuç analiz için kullanılmıştır. Her yönden en büyük 

veriler toplanarak komposit ulaşım mesafesi oluşturulmuş ve test genel performans analizinde kullanılmıştır. 

Aşağıdaki durumlarda ölçüm tekrarlanmıştır:  

1.Platform üzeri duruş bozulur ve diğer ayak yere değerse ya da platformdan düşerse  

2.Hedef alandaki ulaşım indikatörü ile ulaşım ayağının teması sağlanamazsa (ör. ulaşım göstergesini 

tekmelerse)  

3.Ulaşım göstergesini duruş desteği olarak kullanırsa (ör ayağını indikatörün üstüne koyarsa)   

4.Ulaşım ayağını başlangıç noktasına kontrollü olarak döndüremezse. Ulaşım ayağı için başlangıç pozisyonu 

duruş platformu ile duruş ayağının karşısındaki boru arasındaki alandır (Plisky, 2006). 

Puan Analizi: Bacak uzunluğu ile total erişim mesafesi karşılaştırması ise şöyle yapılır: üç erişim yönü 

toplanır, bacak uzunluğunun (cm) üçle çarpımına bölünür ve 100 ile çarpılmıştır (Plisky, 2006). 

Bacak uzunluğu: Kişi kalçasını platformda kaldırdığında araştırmacı pasif olarak pelvisi eşitlemek için 

bacakları düzleştirir. Kişinin sağ bacak uzunluğu anterior superior iliak en alt ucundan medial malleolun en 

uzak kısmına kadar ölçülmüştür (Plisky, 2006). 

Otur-Uzan Esneklik Testi 

Bel, bacak (Hamstring kas grubu) ve kalça bölgesinin fonksiyonel olarak ölçüldüğü bir testtir. 

Testtin Uygulanışı: Yere oturun ayaklarınızı kutuya yaslayın daha sonra ellerinizle kutunun üstündeki metrik 

cetvelin 0 ucundaki çubuğu ileri doğru uzanabildiğiniz kadar yavaşça itmeleri, dizleri bükülmeden, ulaşılan 

noktada 2 saniye beklemeleri istenmiştir. Testi kısa bir gevşeme evresinden sonra tekrar uygulanmış ve en 

iyi ölçüm sonucu cm cinsinden kaydedilmiştir (Handbook, 1988). 

Gövde Geriye Ekstansiyon 

Sporcu yere yüzüstü yatar. Ellerini başının arkasında birleştirir ve bel bölgesinden yukarıya doğru 

kalkabildiği kadar kalkar. Burun ucundan yere olan mesafe ölçülmüş olup 3 deneme yapıldıktan sonra en iyi 

sonuç cm cinsinden kaydedilmiştir. Sporcunun yardım alarak ayaklaranın yerden kalkmasına izin 

verilmemiştir (Hubley,1991). 

Mekik Testi 

Sırt üstü yatarak, ellerini ensede birleştirip, dizlerini karnına doğru hafifçe çeker pozisyonda (dizler 90 derece 

durumda), tabanlarını tamamen minderde olacak şekilde yerleştirmesi istenmiştir. Yukarıya doğru kalkarken, 

dirsekleri öne doğru gelmeli ve hareketin sonunda dizlerine dokunmalı. Tüm hareket boyunca ellerini ensede 
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birleşmiş olmasına dikkat edin. Tekrar hareketin başlangıcına dönüş omuzların mindere değmesine müsaade 

edecek kadar uzun olmalıdır. “Hazır… Başla” dendiği zaman, 30 saniyelik süre içerisinde bu hareketi 

mümkün olan çok sayıda tekrarlamaya çalışılmış ve bu hareketi “Dur” deyinceye kadar devam ettirilmiş olup 

yalnızca bir kez yapılmıştır (Zorba,2013). 

Şınav Testi 

Testi Sporcu yerde bulunan cimnastik minderi üzerinde, kollar omuz genişliğinde açık, dirsekler gergin, 

dizler yere temas etmeyecek ve bel bölgesi de aşağı sarkmayacak biçimde başlangıç pozisyonu almışlardır. 

Başla komutu ile birlikte sporcu gövdesini 90 derece zemine yaklaştırılmış ve tekrar başlangıç pozisyonuna 

dönmüşlerdir. Bu şekilde test 30 saniye boyunca devam ettirildi ve test süresinin bitiminde sporcunun elde 

ettiği değer test skoru olarak kaydedilmiştir (Zorba,2013). 

20 Metre Sürat 

Sürat koşusu testi için 20 m uzunlukta uygun düz bir alan belirlenmiştir. Denek başlangıç çizgisinde ayakta 

çıkış pozisyonunda durdurulmuş ve başlangıç çizgisinde duran test yöneticisinin “Hazır? Çık!” komutuyla 

birlikte mümkün olan en yüksek hızda bitiş noktasını geçene kadar düz bir hat üzerinde koşturulmuştur. Bitiş 

çizgisindeki diğer test yöneticisi başlangıç ve bitiş noktası arasındaki koşu süresini Casıo marka el 

kronometresi ile saniye ve salise cinsinden kaydetmiştir. Deneklere 2 dakikalık dinlenme verilerek 2 tekrar 

yaptırılmış ve iyi olan derece sonuç olarak alınmıştır (Zorba,2013). 

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 17.0 programı 

kullanılarak analiz edildi. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 

Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Betimleyici istatistiği 

Parametreler N Test Min. Maks. Ort. Std. Sap. P 

Boy 

(m) 20 
Ön 

Son 

1.33 

1.33 

1.65 

1.65 

1.4970 

1.4932 

0.07740 

0.07775 
.785 

Vücut Ağırlığı 

(kg) 20 
Ön 

Son 

31.00 

33.00 

85.00 

88.00 

45.0700 

45.7500 

12.68559 

12.94065 
.130 

BedenKitle 

İndeksi 

(kilo/boy2) 
20 

Ön 

Son 

15.40 

16.20 

33.20 

33.90 

19.9050 

19.9050 

4.24952 

4.10654 
.086 

N = Katılımcı Sayısı, Min.= En Küçük Değer, Maks.= En Büyük Değer, Ort. = Ortalama, Std. Sap. = 

Standart Sapma, P = Farklılık 

Katılımcıların boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) 

ve beden kitle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 2. Katılımcıların Ön ve Son Test Karşılaştırma istatistiği 
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Parametreler N Test Min. 
        

Maks. 
Ort. Std. Sap. P 

Flamingo 20 

Ön 

Son 

1.00 

0.00 

15.00 

14.00 

       

8.4500 

       

6.3000 

4.72925 

4.93217 
.012** 

    Y bal. skor 

sağ 
20 

Ön 

Son 

79.27 

87.80 

       

128.86 

       

139.84 

     

96.1468 

   

107.0731 

12.99962 

12.63946 
.000* 

    Y bal. skor 

sol 
20 

Ön 

Son 

71.54 

84.15 

       

112.16 

       

119.22 

     

94.9300 

   

105.5054 

10.70846 

9.73875 
.000* 

Şınav 20 

Ön 

Son 

1.00 

4.00 

40.00 

45.00 

     

17.2500 

     

21.9500 

9.95186 

9.85941 
.001* 

Mekik 20 

Ön 

Son 

17.00 

22.00 

33.00 

38.00 

     

25.4500 

     

30.6500 

4.26090 

4.47537 
.000* 

      Bel 

Esnekliği 
20 

Ön 

Son 

33.00 

32.00 

63.00 

65.00 

     

47.1000 

     

48.4500 

8.22640 

8.99985 
.018** 

Otur Uzan 20 

Ön 

Son 

0.00 

2.00 

16.00 

17.00 

       

6.7500 

       

8.4500 

4.49415 

4.33438 
.000* 

20m Sprint 20 

Ön 

Son 

3.67 

3.62 

4.65 

4.62 

       

4.1080 

      4.0660 

0.29707 

0.30524 .002* 

N = Katılımcı Sayısı, Min.= En Küçük Değer, Maks.= En Büyük Değer, Ort. = Ortalama, Std. Sap. = 

Standart Sapma, P = Farklılık, * = p<0,01, ** = p<0,05 

 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel 

esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  

Çalışmamızda judo antrenmanlarının bazı parametrelere etkisini incelendiğinde parametrelerde anlamlı 

farklılık ortaya koymuştur. 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Flamingo ve bel 

esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

Cerit ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışmada, birden fazla ilköğretim okulunda okuyan 9-12 yaş 

arasındaki fiziksel gelişimleri için uygulanan halk oyunlarının bazı parametrelerde incelenmiştir. 

Katılımcıları 8 hafta boyunca haftanın 3 günü 90’ar dakika halk oyunları çalışması uygulanmıştır. Sonuç 

olarak, kız katılımcılar grubu esneklik ve kilo ölçümleri ile erkek katılımcılar grubu esneklik, vücut yağ 

yüzdesi değerlerinde anlamlı fark bulunmuştur. 

Katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, şınav testi, 

mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel 
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esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cerit ve Arkadaşlarının yaptıkları çalışmayla 

paralellik göstermektedir. Uygulanan antrenmanlar ve aktiviteler parametrelerde olumlu sonuçlar 

vermektedir. 

Çakıroğlu ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada, 12 hafta süresince uygulanan judo teknik ve 

oyunlarının 8-10 yaş grubu erkek çocuklarda ölçülen tüm eurofit test parametrelerinde olumlu etkilerinin 

olduğu gözlenmiştir. Judoya yeni başlayan bu yaş grubundaki çocuklara yönelik uygulanan judo teknik 

antrenman ve oyunlarının çocukların fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu gözlemlemişlerdir. 

Çalışmamız da yapılan judo antrenmanlarının Çakıroğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmayı destekler 

niteliktedir. Yapılan testler doğrultusunda katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, 

y balance sol bacak skoru, şınav testi, mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,01). Flamingo ve bel esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Judo 

sporunun çocukların gelişiminde pozitif etki etmektedir. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; sportif katılımların etkileri ile bireylerde psikolojik gelişmeler 

gözlemlenmiştir. Bu gelişimlerin gözlemlendiği en iyi sporlardan biride judo sporu olduğu araştırmacılar 

tarafından belirtilmektedir (Yiannakis 1976). 

Sharp ve Koutedakis yapmış olduğu çalışmada üst düzey jimnastik, judocu ve kürek sporcularının anerobik 

güç ve kapasitesinin ve vücut yağ oranlarının ölçülerek karşılaştırılması sonucunda kürek sporcularının yağ 

oranlarının judo ve cimnastik sporcularından daha yüksek olduğunun belirlendiğini belirtmişlerdir (Sharp 

and Koutedakis 1987). 

Savucu‘ya (2001) göre Pliyometrik antrenmanlar sonucunda sürat ve durarak uzun atlama değerlerinde artış 

olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle patlayıcı kuvvetin geliştirilmesine hedeflenen judo eğitsel oyunları 

deney grubu judokularına oynatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda son-test değerleri 

incelendiğinde sürat ve durarak uzun atlama parametrelerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Psikotik çocuklarda kompleks motor becerileri konulu bu makale, psikotik çocuklarda ve ergenlerde davranış 

değişiklikleri sırasında yer alan eş zamanlı karmaşık mekanizmaların tanımlamaya çalışılmıştır. Judo‘nun 

spor pratiği içinde, bu durumda motor becerilerin öğrenimi sorgulanmıştır. Karmaşık motor beceriler, 

amaçlanan fiziksel aktivitelerin psikozlarla eşyapılı olmasıyla, psikotik konularla elde edilebilinir. 

Gelişmenin farklı aşamaları farklı düzeylerdeki yapılar toplumsal boşluk olarak dikkat çekilmektedir. Sorgu 

gelişimsel açıdan psişik mekanizmaları ve motor davranış arasındaki bağlantı süreçlerini judo sporundaki 

kompleks hareketlerle ilişkilendirilmiştir. Eğitim mekanizması olarak kullanılabileceği belirtilmiştir 

(Therme 1992).  

12–14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi konulu 

çalışmada 16 hafta süre ile uygulanan egzersiz programı sonucunda boy, anaerobik dayanıklılık ve mekik 

şınav denge 30m değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.01). Vücut ağırlığı ve 

aerobik 99 güç değerlerinde istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunduğunu 

belirtmişlerdir (İri ve ark., 2009) 

May ve ark. (2001) yaptığı çalışmaya bakıldığında epilepsi ve kombine bozukluklarda yetişkin, genç ve 

ergenlerde fiziksel koordinasyon ve bedensel bozukluklar üzerinde judo antrenmanlarının etkisinin 

incelendiği bu çalışmada; psikomotor fonksiyonlar ve vücut sallanması, fiziksel koordinasyonda judo 

eğitiminin etkileri kontrol edilmiştir. Denge ve koordinasyonda gelişmeler hedeflenmiştir. Çalışmada yaşları 

13–25 yaş arası 12 tanesi epilepsi, 14 kişilik çoklu rahatsızlığı olan judo grup oluşturulmuş. Yaş ortalaması 

16,9 ile 25,9 olan 9‘u epilepsi hastası olan 19 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Judo grubu haftada 1 kez 

düzenli olarak uyarlanmış bir judo eğitimi aldı, kontrol grubu hiç judo eğitimi almadı. Fiziksel koordinasyon 

testi, reaksiyon testlerine göre motor performans testleriyle motor fonksiyonları değerlendirildi. Katılımcılar 

6 ve 12 aydan sonra judo eğitiminin başlaması için önceden araştırıldı. Çok değişkenli varyans analiz 

sonuçları kontrol grubunun aksine judo grubu reaksiyon süresinde ve motor fonksiyonlarda judo eğitiminin 

belirgin olmayan etkiler gözlemlendi, vücut sallanmasında ve fiziksel dengede gelişme görüldüğü 

belirtmişlerdir (May ve ark., 2001).  

Kriegel (1998) çocuklukta bronşiyal astımın ayakta rehabilitasyonunda judo eğitiminin 6 yaşındakilere 

etkileri ve sonuçlarını incelemiştir. Birkaç yıllık judo eğitimi sonrası metodolojik tesisler ve bir kaç öğretici 

spor müsabakaların önemsenmesiyle bu sorunlar cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Judoyla eğitimin bir kaç 

yılı göstermiştir ki, ayakta rehabilitasyon düzenlemeleri, bronşiyal astımlı okul çocuklarında gereksinimdir. 

Bütünsel eğitim yaklaşımı, aralıklı ve gerilim profili ışığında, Judo hastalıkların uzun süreli rehabilite 

edilmesinde, büyüme ve karakteristik kişilik değerlerine katkıları olması dolasıyla sosyal toplumda 

entegrasyonu kolaylaştırmak için biçilmiş kaftandır demiştir (Kriegel 1998).  
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Çalışmamızda katılımcıların betimlemek için yapılan ölçümler, boyları ortalaması 1.4970±0.07740 (m), 

vücut ağırlıkları ortalaması 45.0700±12.68559 (kg) ve beden kitle indeksleri 19.9050±4.24952 (kilo/boy2) 

olarak analiz edilmiştir. Ön test ve son test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Çalışmamızda katılımcıların ön ve son testleri arasında y balance sağ bacak skoru, y balance sol bacak skoru, 

şınav testi, mekik testi, otur uzan testi ve 20 m sprint testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). 

Flamingo ve bel esnekliği testlerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır (p<0,05).  

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında judo antrenmanlarının fiziki gelişimi olumlu bir şekilde geliştirdiği bazı 

hastalıklara iyi geldiği literatür içinde vurgulanmıştır. Çalışmamız bu çalışmalarla paralellik göstererek 

destekler nitelikte sonuç vermiştir. 
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ANTRENMAN PROGRAMI: 

TABLE CCLXVI.  1

.HAFTA   

TABLE CCLXVII.  1. 

Antrenman 

(20.11.2017) 

TABLE CCLXVIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCLXIX.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) 

TABLE CCLXX.  5x3 

Dakika Gake (Atış) Özel 

Tekniklerde 

TABLE CCLXXI.  5 

Dakika Dinlenme 

TABLE CCLXXII.  6x5 Dk 

Sahii (Maç) Ara 

Dinlenmeler 2 Dk 

TABLE CCLXXIII.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCLXXIV.  2. Antrenman 

(22.11.2017) 

TABLE CCLXXV.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCLXXVI.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından  

Çevirerek Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXVII.  -Bank 

Pozisyonundan Udesihingi- Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXVIII.  -Bacak 

Arasından Çapraz Kumikata İle 

Çevirerek Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXIX.  -Bank 

Pozisyonundan Okuri Eri Jime 

(Boğuş Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi 

Komi 

TABLE CCLXXX.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXXI.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCLXXXII.  3. Antrenman 

(24.11.2017) 

TABLE CCLXXXIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCLXXXIV.  6 

Dakika Durarak 3 Lü Uchi 

Komi  Kişiye Özel Tekniklerle 

TABLE CCLXXXV.  6 Dakika 

Yürüyerek Uchi Komi 

Sonunda 1 Gake (Atış)  Kişiye 

Özel Tekniklerle 

TABLE CCLXXXVI.  6 

Dakika Bank Pozisyonundan 

Yandan Takla Attırarak 

Sankuku Karşılıklı 5 Uchi 

Komi6 Dakika Bacak 

Arasından Udesihingi Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı Yana 

Açarak Defans Yapacak, 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCLXXXVII.  3x1 

Dakika Kumi Kata (Tutuş 

Çalışması) 

TABLE CCLXXXVIII.  2x6 

Dakika Newaza (Yer 

Çalışması) Randori 

TABLE CCLXXXIX.  2x6 

Dakika Tachiwaza (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CCXC.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerle 5 Patlayacı 

Gake (Atış) Her5 Dakika 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CCXCI.  4x Halat 

TABLE CCXCII.  10 Dakika 

Stretching 
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TABLE CCXCIII.  2

. 

TABLE CCXCIV.  H 

TABLE CCXCV.  A 

TABLE CCXCVI.  F 

TABLE CCXCVII.  T 

TABLE CCXCVIII.  A 

TABLE CCXCIX.  1. 

Antrenman 

(27.11.2017) 
TABLE CCC.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCI.  -

Haraigoshi+ Tanaotoshi 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCII.  -

Haraigoshiden Harai 

Maki Komi Veya 

Sotomaki Komi 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCIII.  -

Osotogariye Karşı 

Osotogari 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCIV.  -

Seonageye Karşı 

Topuktan Çevirme 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCV.  -Çift Kol 

Sode Önden 

Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCVI.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCCVII.  2.Antrenman 

(29.11.2017) 

TABLE CCCVIII.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCCIX.  6 Dakika Yandan 

Sankuku (Tutuş Tekniği) 

TABLE CCCX.  6 Dakika Tek Bacak 

Kilitliyken Ude Sihingi Juji 

Gatame (Boğuş Tekniği) Geçiş 

TABLE CCCXI.  6 Dakika Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından 

Çevirip Mune Gatameye (Tutuş 

Tekniği) Geçiş 

TABLE CCCXII.  2x5 Dakika 

Yakusekugiyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Kouchigari+Seonage, 

Moreteseonage 

TABLE CCCXIII.  2x5 Dakika 

Yakusekugiyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Ouchi Gariden 

Osotogari Kombinesi 

TABLE CCCXIV.  2x6 Dakika 

Newaza Randori (Yer Çalışması) 

TABLE CCCXV.  2x6 Dakika 

Tachiwaza Randori (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CCCXVI.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patlayıcı 5 Gake 

(Atış) Her 5 Dakika Da Teknik 

Değiştirilecek 

TABLE CCCXVII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXVIII.  3.Antrenman 

(01.12.2017) 

TABLE CCCXIX.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCXX.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek 

Teknik Çalışması) 

TABLE CCCXXI.  5x3 Dakika 

Gake (Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CCCXXII.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CCCXXIII.  6x5 Shaii 

(Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CCCXXIV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXXV.   

TABLE CCCXXVI.  3

. 

TABLE CCCXXVII.  H 

TABLE CCCXXVIII.  A 

TABLE CCCXXIX.  F 

TABLE CCCXXX.  T 

TABLE CCCXXXI.  A 

TABLE CCCXXXII.  1.Antre

nman (04.12.2017) 

TABLE CCCXXXIII.  1

5 Dakika Isınma 

TABLE CCCXXXIV.  -

Halat 

TABLE CCCXXXV.  -

Mekik Koşusu 

TABLE CCCXXXVI.  -

Triseps Lastik İle 

TABLE CCCXXXVII.  -

İp Atlama 

TABLE CCCXXXVIII.  -

Lastik İle Taisabaki 

(Vücut Dönüşü) Sağ Ve 

Sol 

TABLE CCCXXXIX.  -

Çakı Mekik 

TABLE CCCXL.  -Topla 

Ters Mekik 

TABLE CCCXLI.  -

Sıçrama (Dizleri 

Karnına Çekerek) 

TABLE CCCXLV.  2.Antrenman 

(06.12.2017) 

TABLE CCCXLVI.  15 Dakika Isınma 

TABLE CCCXLVII.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk Altından 

Çevirerek Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 Uchi Komi 

TABLE CCCXLVIII.  -Bank 

Pozisyonundan Udesihingi- Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CCCXLIX.  -Bacak Arasından 

Çapraz Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCL.  -Bank Pozisyonundan 

Okuri Eri Jime (Boğuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCLI.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CCCLII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLIII.   

TABLE CCCLIV.  3.Antrenman 

(08.12.2017) 

TABLE CCCLV.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCLVI.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CCCLVII.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CCCLVIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLIX.   
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TABLE CCCXLII.  -Gake 

(Atış) 

TABLE CCCXLIII.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CCCXLIV.   

TABLE CCCLX.  4

. 

TABLE CCCLXI.  H 

TABLE CCCLXII.  A 

TABLE CCCLXIII.  F 

TABLE CCCLXIV.  T 

TABLE CCCLXV.  A 

TABLE CCCLXVI.   

TABLE CCCLXVII.   

TABLE CCCLXVIII.  1

.Antrenman 

(11.12.2017) 

TABLE CCCLXIX.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCCLXX.  10 

Dakika Özel 

Tekniklerde Durarak 8 

Uchikomi 

TABLE CCCLXXI.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE CCCLXXII.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE CCCLXXIII.  2

x5 Newaza Randori (Yer 

Çalışmaları) 

TABLE CCCLXXIV.  2

x5 Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE CCCLXXV.  15 

Dakika Kişiye Özel 

Tekniklerde Patlayıcı 

Gake (Atış)4x Halat 

TABLE CCCLXXVI.  1

0 Dakika Stretching 

TABLE CCCLXXVII.  2.Anten

man (13.12.2017) 

TABLE CCCLXXVIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CCCLXXIX.  5 Dakika 

Yürüyerek Özel Tekniklerde Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake (Atış) 

TABLE CCCLXXX.  3x5 Dakika 

Yakusekugıyeku O Goshi+ Tana 

Otoshi Tori( Teknik Yapan Kişi) 

Çalışıyor 

TABLE CCCLXXXI.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku Koshi 

Guruma Ya Karşı Yoko Guruma 

TABLE CCCLXXXII.  2x5 

Dakika Newaza Randori (Yer 

Çalışması) 

TABLE CCCLXXXIII.  2x5 

Dakika Tachiwaza Randori 

(Ayakta Yapılan Çalışma) 

TABLE CCCLXXXIV.  10 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerde Patyalıcı 

Gake (Atış) Osotogariye Karşı 

Osotogari Üst Kumikatayı Almaya 

Çalışana Karşı Sode 

TABLE CCCLXXXV.  3 X Halat 

TABLE CCCLXXXVI.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCLXXXVII.  3.Antr

enman (15.12.2017) 

TABLE CCCLXXXVIII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CCCLXXXIX.  2x5 

Dakika Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik Çalışması) 

TABLE CCCXC.  5x3 Dakika 

Gake (Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CCCXCI.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CCCXCII.  6x5 Dakika 

Sahii (Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CCCXCIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CCCXCIV.   

TABLE CCCXCV.  5

. 

TABLE CCCXCVI.  H 

TABLE CCCXCVII.  A 

TABLE CCCXCVIII.  F 

TABLE CCCXCIX.  T 

TABLE CD.  A 

TABLE CDI.   

TABLE CDII.  1.Antrenm

an (18.12.2017) 

TABLE CDIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDIV.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk 

Altından Çevirerek 

Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDV.  -Bank 

Pozisyonundan 

Udesihingi- Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDX.  2.Antrenman 

(20.12.2017) 

TABLE CDXI.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDXII. -Haraigoshi+ 

Tanaotoshi Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXIII.  -Haraigoshiden 

Harai Maki Komi Veya Sotomaki 

Komi Yakusekugıyeku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDXIV.  -Osotogariye 

Karşı Osotogari Yakusekugıyeku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXV.  -Seonageye Karşı 

Topuktan Çevirme 

TABLE CDXVIII.  3.Antrenman 

(22.12.2017) 

TABLE CDXIX.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDXX.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CDXXI.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CDXXII.  10 Dakika 

Stretching 
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TABLE CDVI.  -Bacak 

Arasından Çapraz 

Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDVII. -Bank 

Pozisyonundan Okuri 

Eri Jime (Boğuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDVIII.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku 

(Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDIX.  10 Dakika 

Stretching 

Yakusekugıyeku Karşılıklı 5 Uchi 

Komi 

TABLE CDXVI.  -Çift Kol Sode 

Önden Yakusekugıyeku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDXVII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDXXIII.  6

. 

TABLE CDXXIV.  H 

TABLE CDXXV.  A 

TABLE CDXXVI.  F 

TABLE CDXXVII.  T 

TABLE CDXXVIII.  A 

TABLE CDXXIX.   

TABLE CDXXX.  1.Antre

nman (25.12.2017) 

TABLE CDXXXI.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CDXXXII.  6 

Dakika Durarak 3 Lü 

Uchi Komi  Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDXXXIII.  6 

Dakika Yürüyerek Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake 

(Atış)  Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDXXXIV.  6 

Dakika Bank 

Pozisyonundan Yandan 

Takla Attırarak Sankuku 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDXXXV.  6 

Dakika Bacak Arasından 

Udesihingi Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı 

Yana Açarak Defans 

Yapacak, Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDXXXVI.  3x1 

Dakika Kumi Kata 

(Tutuş Çalışması) 

TABLE CDXXXVII.  2

x6 Dakika Newaza (Yer 

Çalışması) Randori 

TABLE CDXXXVIII.  2

x6 Dakika Tachiwaza 

(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE CDXXXIX.  15 

Dakika Kişiye Özel 

TABLE CDXLII.  2. Antrenman 

(27.12.2017) 

TABLE CDXLIII.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDXLIV.  10 Dakika Özel 

Tekniklerde Durarak 8 Uchikomi 

TABLE CDXLV.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE CDXLVI.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE CDXLVII.  2x5 Newaza 

Randori (Yer Çalışmaları) 

TABLE CDXLVIII.  2x5 Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan Çalışma) 

TABLE CDXLIX.  15 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patlayıcı Gake 

(Atış) 

TABLE CDL.  4x Halat 

TABLE CDLI.  10 Dakika Stretching 

TABLE CDLII.  3.Antrenman 

(29.12.2017) 

TABLE CDLIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDLIV.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek 

Teknik Çalışması) 

TABLE CDLV.  5x3 Dakika Gake 

(Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE CDLVI.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE CDLVII.  6x5 Dakika 

Sahii (Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dakika 

TABLE CDLVIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDLIX.   
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Tekniklerle 5 Patlayacı 

Gake (Atış) Her5 Dk 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CDXL.  4x Halat 

TABLE CDXLI.  10 

Dakika Stretching 

TABLE CDLX.   

TABLE CDLXI.  7

. 

TABLE CDLXII.  H 

TABLE CDLXIII.  A 

TABLE CDLXIV.  F 

TABLE CDLXV.  T 

TABLE CDLXVI.  A 

TABLE CDLXVII.   

TABLE CDLXVIII.   

TABLE CDLXIX.   

TABLE CDLXX.   

TABLE CDLXXI.  1.Antre

nman (01.01.2018) 

TABLE CDLXXII.  15 

Dakika Isınma 

TABLE CDLXXIII.  -Bank 

Pozisyonundan Koltuk 

Altından  Çevirerek 

Mune Gatame  ( Tutuş 

Tekniği) Karşıklıklı  5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXIV.  -Bank 

Pozisyonundan 

Udesihingi- Juji Gatame 

(Kırış Tekniği) Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXV.  -Bacak 

Arasından Çapraz 

Kumikata İle Çevirerek 

Tatsiho Gatame (Tutuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXVI.  -Bank 

Pozisyonundan Okuri 

Eri Jime (Boğuş 

Tekniği) Karşılıklı 5 

Uchi Komi 

TABLE CDLXXVII.  -Bank 

Pozisyonundan Sankuku 

(Tutuş Tekniği) 

Karşılıklı 5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXVIII.  1

0 Dakika Stretching 

TABLE CDLXXIX.  2. Antrenman 

(03.12.2018) 

TABLE CDLXXX.  15 Dakika Isınma 

TABLE CDLXXXI.  6 Dakika Durarak 

3 Lü Uchi Komi Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDLXXXII.  6 Dakika 

Yürüyerek Uchi Komi Sonunda 1 

Gake (Atış) Kişiye Özel 

Tekniklerle 

TABLE CDLXXXIII.  6 Dakika 

Bank Pozisyonundan Yandan 

Takla Attırarak Sankuku Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXXIV.  6 Dakika 

Bacak Arasından Udesihingi Juji 

Gatame (Kırış Tekniği) Uke ( 

Teknik Yapılan) Bacağı Yana 

Açarak Defans Yapacak, Karşılıklı 

5 Uchi Komi 

TABLE CDLXXXV.  3x1 

Dakika Kumi Kata (Tutuş 

Çalışması) 

TABLE CDLXXXVI.  2x6 

Dakika Newaza (Yer Çalışması) 

Randori 

TABLE CDLXXXVII.  2x6 

Dakika Tachiwaza (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE CDLXXXVIII.  15 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerle 5 

Patlayacı Gake (Atış) Her5 Dakika 

Teknik Değiştirilecek 

TABLE CDLXXXIX.  4x Halat 

TABLE CDXC. 10 Dakika Stretching 

TABLE CDXCI.  3.Antrenman 

(05.12.2018) 

TABLE CDXCII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE CDXCIII.  2x20 Dakika 

Basketbol 

TABLE CDXCIV.  20 Dakika 

Eğitsel Oyun 

TABLE CDXCV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE CDXCVI.   
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TABLE CDXCVII.  8

. 

TABLE CDXCVIII.  H 

TABLE CDXCIX.  A 

TABLE D.  F 

TABLE DI.  T 

TABLE DII.  A 

TABLE DIII.   

TABLE DIV.  1.Antrenm

an (08.01.2018) 

TABLE DV.  15 Dk 

Isınma 

TABLE DVI.  10 Dk Özel 

Tekniklerde Durarak 8 

Uchikomi 

TABLE DVII.  2x5 Dk 

Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı O Goshi 

TABLE DVIII.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku 

(Gezerek Teknik 

Çalışması) Üst 

Kumikataya Gelen 

Ukeye Karşı Ouchigari 

TABLE DIX.  2x5 Newaza 

Randori (Yer 

Çalışmaları) 

TABLE DX.  2x5 

Tachiwaza 

Randori(Ayakta Yapılan 

Çalışma) 

TABLE DXI.  15 Dakika 

Kişiye Özel Tekniklerde 

Patlayıcı Gake (Atış) 

TABLE DXII.  4x Halat 

TABLE DXIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE DXIV.   

TABLE DXV.              2.Antrenman 

(10.01.2018) 

TABLE DXVI.  15 Dakika Isınma 

TABLE DXVII.  5 Dakika 

Yürüyerek Özel Tekniklerde Uchi 

Komi Sonunda 1 Gake (Atış) 

TABLE DXVIII.  3x5 Dakika 

Yakusekugıyeku O Goshi+ Tana 

Otoshi Tori( Teknik Yapan Kişi) 

Çalışıyor 

TABLE DXIX.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku Koshi Guruma 

Ya Karşı Yoko Guruma 

TABLE DXX.  2x5 Dakika Newaza 

Randori (Yer Çalışması) 

TABLE DXXI.  2x5 Dakika 

Tachiwaza Randori (Ayakta 

Yapılan Çalışma) 

TABLE DXXII.  10 Dakika Kişiye 

Özel Tekniklerde Patyalıcı Gake 

(Atış) Osotogariye Karşı 

Osotogari Üst Kumikatayı Almaya 

Çalışana Karşı Sode 

TABLE DXXIII.  3 X Halat 

TABLE DXXIV.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE DXXV.   

TABLE DXXVI.   

TABLE DXXVII.  3.Antrenman 

(12.01.2018) 

TABLE DXXVIII.  15 Dakika 

Isınma 

TABLE DXXIX.  2x5 Dakika 

Yakusekugıyeku (Gezerek 

Teknik Çalışması) 

TABLE DXXX.  5x3 Dakika 

Gake (Atış) Özel Tekniklerde 

TABLE DXXXI.  5 Dakika 

Dinlenme 

TABLE DXXXII.  6x5 Dakika 

Sahii (Maç) Ara Dinlenmeler 2 

Dk 

TABLE DXXXIII.  10 Dakika 

Stretching 

TABLE DXXXIV.   
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MÜSABAKA DÖNEMİ VOLEYBOLCULARDA OMUZ ESNEKLİĞİNİN SERVİS 

İSABET ORANINA ETKİSİ 

 

Nurgül TEZCAN KARDAŞ 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı gonyometre yardımı ile omuz esnekliği ölçülen erkek ve bayan voleybol takımı 

oyuncularının, yapılmış olan esneklik antrenmanları sonrasında servis isabet oranının gelişmesine etkisinin 

olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya düzenli olarak voleybol antrenmanı yapan 5-15 yıl arası 

antrenman geçmişine sahip 20 voleybol sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada ön-son test modeli 

uygulanmıştır. Ön testte tabii tutulan 20 sporcunun omuz esnekliği gonyometre ile ölçülerek değerler alınmış 

ve servis attırılarak servis isabet oranlarına puanlar verilmiştir. Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 gün 15 

dakika çalışma grubunu oluşturan 10 sporcuya omuz esnetme hareketleri yaptırılmış diğer 10 sporcuya 

uygulanmamıştır. 8 hafta sonra son test yapılmış ve gonyometre ile omuz esnekliği tekrardan ölçülerek 

değerler alınmış ve tekrar servis attırılarak servis isabet oranları puanlanmıştır. Yapılan araştırmada elde 

edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir.  Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi yapılmış ve normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. 

Çalışma ve kontrol gruplarının antrenman öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde Wilcoxon testi testi 

uygulanmıştır. İstatistik önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). Yapılan araştırma sonucunda 

omuz esnekliği uygulamaları ile desteklenen voleybol antrenmanlarının daha etkili ve verimli sonuçlara 

ulaşmada katkı sağlayacağı, takımların antrenman programlarına esneklik antrenmalarını eklemelerinin 

yararlı olacağı, düzenli ve sistemli olarak yapıldığı takdirde çalışmalar servis isabeti, sıçrama ve blok 

uygulamada etkili olacağı söylenebilir. Ayrıca esneklik antrenmaları ile sporcu sakatlıkları önlenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gonyometre, Esneklik, Servis İsabet Oranı, Antrenman, Voleybol 

 

GİRİŞ 

Eski çağlardan günümüze insanların farkında olmadan içinde yaşadığı spor, bireylerin bedensel veya 

psikolojik gelişmelerine ve koordinasyonunun gelişmesine yardım eden ilimdir. Sporun, fizyolojik, 

toplumsal, eğitim, serbest zamanları değerlendirme, ekonomi, kültür ve yarışma boyutları ele alınarak çok 

faklı tanımları yapılabilir (Açıkada ve Ergen, 1990). 

Takım, ortak bir amaca ulaşmak için ortak sorumluluk sahibi kişilerin koordine edilmiş çabalar sayesinde 

pozitif bir hava oluşturan, bireysel girdilerin toplamından daha fazla bir performans düzeyi sergileyen bir 

topluluktur. Başarı ise, basit haliyle “istenilen bir neticeyi elde etmektir”. Başarı güdüsü zorlukları yenme, 

gelişme ve ilerleme arzusudur (Soyer, 2010). 

Takım sporlarında, özellikle profesyonel Voleybol takımları ele alındığında transfer denen olgu 

voleybolcuların farklı kulüplerde yer almalarını belirleyen bir kalite elde etmektedir. Bu takımın nasıl 

kıstaslar içinde birleştiği ile açıklanabilir. Takım sporlarında, türlü insan davranışı ve pozisyonlarıyla çok 

tecrübeli olan, hareketlerin tekrarını sürekli olarak görmüş sporcu, davranış veya hareketleri bilinçaltına 

yerleştirmiş bunları analiz edip organize etmekte, büyük zaman kazanmakta ve spesifik hareketleri direk 

anlayabilmektedir. Örneğin Voleybolda güçlü smaçını veya yön değiştirme halini hemen algılayabilmektedir 

(Özbaydar, 1983). 

Voleybol; file ile ikiye ayrılmış sahada 6 oyuncudan oluşan iki ekip ile oynanan bir spor branşıdır. Oyun 

alanının ölçüsü 18x9 m, file yüksekliği erkeklerde 2,43 m, kadınlarda 2,24 m dir . Voleybolun amacı; her iki 

ekip içinde topu karşı sahaya göndermek ve topun kendi sahasında yere değmesini engellemektir. Voleybol 

maçları, en fazla 5 set oynanır. Seti, 25 sayı üzerinden en az iki fark yapan takım kazanır. Sayıların 24–24 

eşitlik durumunda, iki sayı farkı yakalayana kadar (26–24, 27–25) set devam eder. Maçı 3 seti kazanan takım 

kazanır. Setlerin 2–2 eşitliği durumunda, 15 sayı üzerinden son 1 set oynanır (TVF, 2009). 

Esneklik, spor literatüründe aynı anlama gelen değişik kavramlarla ifade edilmektedir. İngilizce kökenli 

flexibility kelimesi ile dilimize fleksibilite şeklinde uyarlanmıştır. Esneklik, fiziki uyumun eklemlerin normal 

açıklığı çerçevesinde, işlevlerini yerine getirebilmek için gerekli komponenti şeklinde tanımlanmıştır 

(Karacabey, 2007). 

Omuz esnekliği, takım sporlarında özellikle voleybol, basketbol ve hentbol gibi yani kısacası omuz ve kol 

kaslarının aynı anda çok sayıda kas sisteminin kullanıldığı branşlarda, performansın ve hedef odaklı yarışma 
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sonucuna önemi oldukça büyüktür. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada esneklik temel motorik özelliğinin 

servis isabeti ve müsabaka öncesi dönemde müsabık sporcuların bu özelliklerinin tespiti amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM  
Voleybolda müsabaka döneminde esneklik antrenmanının servis isabet oranına etkisinin olup olmadığını 

ortaya çıkarmaya  çalışan araştırma kapsamında katılımcılar erkek ve bayan voleybolculardır. Sporcuların 

antrenman sonucunda servis isabetinin artması omuz esnekliğinin önemini artırmaktadır. 

Araştırmaya düzenli olarak voleybol antrenmanı yapan 5-15 yıl arası antrenman geçmişine sahip 20 voleybol 

sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Rutin voleybol teknik, taktik antrenman programına müdahale 

edilmemiştir. Araştırmada ön-son test modeli uygulanmıştır. Ön testte tabii tutulan 20 sporcunun omuz 

esnekliği gonyometre ile ölçülerek değerler alınmış ve servis attırılarak servis isabet oranlarına puanlar 

verilmiştir. Daha sonra 8 hafta boyunca haftada 2 gün 15 dakika çalışma grubunu oluşturan 10 sporcuya 

omuz esnetme hareketleri yaptırılmış diğer 10 sporcuya uygulanmamıştır. 8 hafta sonra son test yapılmış ve 

gonyometre ile omuz esnekliği tekrardan ölçülerek değerler alınmış ve tekrar servis attırılarak servis isabet 

oranları puanlanmıştır. 

Araştırmada Uygulanan Ölçümler ve Antrenmanlar 

Omuz Esnekliği Ölçümü 
Gonyometre Tanımı: Yüzün, kafatası ve kemiklerin çeşitli açılarını ölçmeye ve işaretlemeye yarayan alettir. 

Omuz esnekliğini ölçmek için içe rotasyon ve dışa rotasyon ölçümleri gonyometre yardımı ile yapılmıştır. 

Sekiz Haftalık Omuz Esnekliği Antrenman Programı 

Hareketin Adı Set Sayısı Tekrar Sayısı Gün Adı 

Anterior shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Another shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Overhead shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Hindu Push-Up 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Shoulder flexion stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 

Wall shoulder stretch 3 30 Saniye Pazartesi/Çarşamba 
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Veri Analizi 

Yapılan araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir.  Verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi yapılmış ve normal dağılım göstermediği 

belirlenmiştir. Çalışma ve kontrol gruplarının antrenman öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde 

Wilcoxon testi testi uygulanmıştır. İstatistik önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). 

 

BULGULAR  

Araştırmada gonyometre yardımı ile voleybolcularda omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisinin olup 

olmadığı test edilmiştir. Voleybolcuların omuz esnekliğini bulmak için içe rotasyon ve dışa rotasyonları ele 

alınmış ve servis attırılmıştır. Sonuçlar tablolarda verilmiştir. 

Tablo 1. Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis İsabet Oranına Etkisini 

Belirlemek Üzere Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları 

 

  

Ortalama 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Standart Sapma 

Çalışma Grubu 

İçe Rotasyon Ön test 

 

71,5000 

 

65 

 

85 

 

2,114 

Çalışma Grubu 

İçe Rotasyon Son test 
 

80,0000 
 

70 
 

90 
 

2,108 

Kontrol Grubu 

İçe Rotasyon Ön test 
 

73,5000 
 

60 
 

90 
 

3,166 

Kontrol Grubu 

İçe Rotasyon Son test 
 

78,8000 
 

65 
 

95 
 

3,299 

Çalışma Grubu 

Dışa Rotasyon Ön test 

 

100,7000 

 

80 

 

115 

 

3,438 

Çalışma Grubu 

Dışa Rotasyon Son test 
 

111,0000 
 

90 
 

120 
 

3,055 

Kontrol Grubu 

Dışa Rotasyon Ön test 
 

89,5000 
 

60 
 

110 
 

4,913 

Kontrol Grubu 

Dışa Rotasyon Son test 
 

95,5000 
 

60 
 

115 
 

4,913 

Çalışma Grubu Servis İsabet 

Ön test 

 

22,3000 

 

18 

 

24 

 

,615 

Çalışma Grubu Servis İsabet 

Son test 
 

25,7000 
 

18 
 

28 
 

,895 

Kontrol Grubu Servis İsabet 

Ön test 
 

23,1000 
 

18 
 

25 
 

,690 
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Kontrol Grubu 

Servis İsabet Son test 
 

22,2000 
 

16 
 

26 
 

,879 

 

Çalışma grubunun içe rotasyon ön testinde en düşük değer 65, en yüksek değeri 85 olarak ölçülmüştür. 

Ortalaması 71 olan ön testin standart sapması 2,11 dir.Çalışma grubuna içe rotasyon son testin 

ortalaması 79 yükselmiştir. En düşük ölçüm 70, en yüksek ölçüm ise 90 dır.  

Kontrol grubunun da içe rotasyon ön testinde minimum 60, maksimum 90 değerinde ölçümler 

yapılmıştır. Son testinde ise minimum değer 65, maksimum değer 95 olarak ölçülmüştür. Hem çalışma 

hem kontrol grubunun içe rotasyon ölçümlerinde artış gözlemlenmiştir. Bunun temel sebebi 

voleybolcuların müsabaka döneminde olmasıdır. 

Çalışma grubunun dışa rotasyon ön test değerleri minimum 80, maksimum 115 tir. Antrenman yaptırılan 

bu grubun son testi ise minumum 90- maksimum 120 şeklinde ölçülmüştür. Antrenman yaptırılan bu 

grubun gelişme gösterdiği görülmektedir. 

Kontrol grubunun dışa rotasyon ön testi, minimum 60- maksimum 110 ölçülmüş, fakat antrenman 

yapıtırılmayan bu grubun dışa rotasyon son test minimum değeri aynı kalırken maksimum değeri 115 e 

çıkmıştır. 

Çalışma grubunun her bireyine 30 servis attırılmıştır. Ön test sonuçlarında minumum 18 servis atılmış, 

maksimum 24 servis doğru kullanılmıştır. Son testinde ise yine minumum 18 servis atılmış, maksimum 

28 servis atılarak gelişme gösterilmiştir. 

Kontrol grubunun ön ve son testlerine bakıldığında ise ön testinde minumum 18 servis atılırken son 

testinde bu sayı 16’ya düşmüştür. Maksimum 25 servis atılmış son teste 26 servis doğru 

kullanılmıştır.Tüm bu sonuçlar esneklik antrenmaları yapıldığı takdirde servis isabet oranının 

artacağının bu antrenmanların devam ettirilmesi durumunda voleybolcularda servis isabet oranının 

yükseleceğinin göstergesidir. 
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Tablo 2. Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis İsabet Oranına Etkisini 

Belirlemek Üzere Yapılan Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
 

Kişi 
Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Çalışma grubu içe rotasyon son test – 

Çalışma grubu içe rotasyon ön test 

10 4,50 4,50 

2,155 0,03 

10 5,06 40,50 

Kontrol grubu içe rotasyon son test – 

kontrol grubu içe rotasyon ön test 

10 6,50 6,50 

1,916 0,05 

10 4,81 38,50 

Çalışma grubu dışa rotasyon son test- 

çalışma grubu dışa rotasyon ön test 

10 2,50 2,50 

2,567 0,01 

10 5,83 52,50 

Kontrol grubu dışa rotasyon son test- 

kontrol grubu dışa rotasyon ön test 

10 6,50 6,50 

1,931 0,05 

10 4,81 38,50 

Çalışma grubu servis isabet son test- 

çalışma grubu servis isabet ön test 

10 ,00 ,00 

2,692 0,00 

10 5,00 45,00 

Kontrol grubu servis isabet son test – 

kontrol grubu servis isabet ön test 

10 6,14 43,00 

1,692 0,10 

10 4,00 12,00 
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Çalışmanın amacı voleybolcularda omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisi olup 

olmadığını belirlemektir.Çalışma ve kontrol gruplarına gonyometre yardımıyla içe ve dışa 

rotasyonlarına bakmak suretiyle ön test yapılmıştır. Ön testin ardından her bireye 30 servis 

attırılmıştır. 10 kişiden oluşan kontrol grubuna hiçbir çalışma yaptırılmamıştır. Çalışma grubu 

olarak belirlenen 10 kişiye ise 8 hafta boyunca omuz esnekliği antrenmaları yaptırılmıştır. 8 hafta 

sonunda çalışma ve kontrol grupları için son test yapılmıştır. Aynı şekilde içe ve dışa rotasyonları 

gonyometre ile ölçülmüş ve 30’ar servis attırılmıştır. Elde edilen veriler ile voleybolcularda 

omuz esnekliğinin servis isabet oranına etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon 

testi yapılmıştır. 

Test sonuçlarına göre çalışma grubunun içe rotasyon anlamlılık düzeyinin (p<0,03) 0,05’ten 

küçük olması, ön ve son testi arasında anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde 

çalışma grubu için yapılan dışa rotasyon ön ve son testlerininde anlamlılık düzeyinin (p<0,01) 

0,05’ten küçük olması anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışma grubu 

ile yapılan omuz esnekliği antrenmanlarının hem içe hem de dışa rotasyonda belirgin bir gelişme 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Kontrol grubunun içe rotasyon anlamlılık düzeyi (p>0,05) ve dışa rotasyon anlamlılık düzeyinin 

(p>0,053) 0,05’ten büyük olması ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farkın olmadığını 

göstermektedir. 

Test sonuçlarına göre çalışma grubuna attırılan servislerin ön ve son test sonuçlarında (p<0,00) 

anlamlılık düzeyinin 0,05’ten küçük olması nedeniyle anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. 

8 hafta boyunca omuz esnekliği antrenmanları yapan çalışma grubunun servis isabetini artırdığı 

saptanmıştır. 

Kontrol grubuna attırılan servislerin ön ve test sonuçlarına göre (p>0,10) anlamlılık düzeyinin 

0,05’ten büyük olması anlamlı bir farkın olmadığının göstergesidir. Bunun sebebi kontrol 

grubuna sadece ön ve son testlerde gonyometre ile ölçümlerin yapılması fakat antrenman 

yaptırılmamasıdır. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  
Bu çalışmada, Müsabaka Dönemi Voleybolcularda Omuz Esnekliğinin Servis  İsabet Oranına 

Etkisi, omuz esnekliği antrenmanları yaptırılarak ön ve sontestlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla oluşturulan iki grup, Çalışma Grubu (n=10) ve Kontrol Grubu (n=10) olmak üzere 

20 sporcudan oluşmuştur. Omuz esnekliği atrenmanları yaptırılan Çalışma Grubu ile normal 

voleybol antrenmanı yapan Kontrol Grubu voleybolcularının değerleri kıyaslanarak araştırma 

gerçekleştirilmiştir 

 Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen esneklik ile ilgili değerlerin istatistiksel 

olarak sonuçlarını, kendi çalışmamız ile karşılaştırdığımızda ortaya çıkan sonuçların paralellik 

gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda antrenman öncesi ve sonrası esneklik değerleri 

incelenirken, çalışmamızda omuz esneklik atrenmanları ile voleybolda servis isabet oranı 

arasında bir ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda aşağıda verilen 

çalışmalarda esneklik ölçümleri ile çalışmamız benzerlik göstermektedir. 

Yıldırım (2010), Çalışmaya katılan bireylerin antrenman öncesi ve sonrası esneklik değerleri 

incelendiğinde; Çalışma Grubu ve kontrol grubu sporcularının esneklik ölçümlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Çalışma Grubunun antrenman öncesindeki 

esneklik değerleri ortalamaları 12,67 ± 5,02cm. iken antrenman sonrası 6,08 cm. lik bir artışla 

18,75 ± 5,53cm.„ye çıkmıştır. Kontrol Grubunun antrenman öncesi esneklik değerleri 

ortalamaları 11,75 ± 5,99 cm. iken antrenmandan sonrası 13,83 ± 5,64 cm. olarak tespit 

edilmiştir. 

Çalışma ve kontrol grubu sporcularının antrenman sonrası esneklik değerleri arasında ki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kontrol ve çalışma grubu arasında bulunan esneklik 

farkının, pliometrik antrenmanların kas içi ve kaslar arasındaki koordinasyonu geliştirilmesinden 

aynı zamanda gerçekleştirilen hareketlere bağlı olarak da kalça esnekliğinin gelişmesinden 

kaynaklandığı, ek olarak sporcuların sakatlıktan korunmak amacıyla antrenman öncesi yaptığı 
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15-20 dakika esneme ve ısınma hareketlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Yıldırım, 

2010). 

Ateş (2005), 16-18 yaş grubu erkek futbolcularda pliometrik antrenmanın etkilerini çalıştığı 

araştırmasında, araştırmaya katılan çalışma grubu sporcularının antrenman öncesi ve sonrası 

esneklik değerleri istatistiksel açıdan anlamlı bulmuştur (p<0,01). Çalışma grubunun ön test 

esneklik değerleri 26,33-4,86 cm iken son test değerleri 30,29- 4,38 cm‟ye yükselmiştir. Kontrol 

grubunun esneklik değerleri ise 23,5-4,23 cm. den 24,66 -4,61 cm.ye yükselmiştir. Çalışma 

grubu sporcularında % 15,04 lük bir artış görülürken, kontrol grubunda %4,94 lük artış meydana 

gelmiştir. Çalışma ve kontrol grubu sporcuları arasındaki fark ön testte anlamsızken, antrenman 

sonrası bu fark anlamlı bulunmuştur. 

Sözbir (2006), Farklı Germe Egzersizleriyle Yapılan Pliometrik Antrenmanın Emg Değerleri 

veBazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi adlı araştırmasında; PNF germe grubu ve kontrol 

grubu arasında esneklik ön test değerleri bakımından anlamlı bir fark görülmektedir ( p< 0.05). 

Ortalamaları incelendiğinde PNF germe grubunun (27.00 - 9.21), kontrol grubuna göre (36.11 ± 

9.20 cm) daha düşük esneklik görülmektedir. Statik germe grubu ve kontrol grubu arasında 

esneklik ön test değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (Z= -2.170; 

p_ 0.05). Aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise statik germe grubunun (29.45 ± 6.49 cm), 

kontrol grubuna göre (36.11 ± 9.20 cm) daha küçük esneklik değerlerine sahip oldukları 

görülmektedir. 

Yapılan çalışmada müsabaka döneminde voleybolcularıda omuz esnekliği antrenmalarının 

uygulanmasıyla servis isabet oranı artırılabilmektedir. 

Sekiz haftalık esneklik antrenman programı öncesinde uygulanan ön test ve sonrasında uygulanan 

son testte ölçümler yapılarak elde edilen; İçe rotasyon, Dışa rotasyon, Servis isabeti test bulguları, 

uygulanan antrenmanlar neticesinde çalışma grubu sporcularında omuz esnekliği ve servis isabet 

değerlerinde anlamlı artışların olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak omuz esnekliği uygulamaları ile desteklenen voleybol antrenmanlarının daha etkili ve 

verimli sonuçlara ulaşmada katkı sağlayacağı, takımların antrenman programlarına esneklik 

antrenmalarını eklemelerinin yararlı olacağı, düzenli ve sistemli olarak yapıldığı takdirde çalışmalar 

servis isabeti, sıçrama ve blok uygulamada etkili olacağı söylenebilir. Ayrıca esneklik antrenmaları 

ile sporcu sakatlıkları önlenebilir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SATRANÇ OYUNUNA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Reşat SADIK 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Üniversite’de eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik 

tutumlarını ve bu tutumların çeşitli değişkenlerden ne düzeyde etkilendiğini incelemektir. Çalışmada 

tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Sadık ve ark. (2017) tarafından geliştirilen, faktör 

yükleri .76 ile .94 arasında değişen, tek boyutlu, 16 maddeden oluşan, toplam açıklanan varyansın %86, 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısının ise .98 olduğu “Satranç Oyununa Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Çalışma gurubunu, üniversitede öğrenim gören 451 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri IBM SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, bağımsız 

örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda, 

Satranç Oyununa yönelik tutumların cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı, sınıf ve bölüm 

değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Satranç, Tutum, Öğretmen, Öğretmen Adayı, Öğretmenlik 

 

GİRİŞ 

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan ve birçok beceri gerektiren bir oyundur. İki ayrı renkli ve (8x8)=64 

kareli bir satranç tahtası üzerinde oynanır. Her oyuncunun bizzat kendisinin komuta ettiği, satranç 

taşlarından oluşan bir ordusu vardır. Oyunculardan biri beyaz taşlara, diğeri de siyah taşlara komuta eder 

(Pritchard, 1998). Satranç oyununa ilişkin günümüzde çok farklı görüş ve açıklamalara rastlanmaktadır. 

Satranç, en ciddi insanların tüm yaşamlarını adadıkları, hakkında kalın ciltler yazılan oyundur (Reti, 2000). 

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE- Federation Internationale Des Echecs) satrancı, “Satranç tahtası 

olarak nitelendirilen kare biçiminde bir alan üzerinde iki rakip arasında satranç taşlarının belli bir düzene 

göre hareket ettirilmesiyle oynanan bir oyundur. Her iki tarafın da amacı, rakip şahı mat etmektir. Mat olan 

taraf oyunu kaybeder. Her iki taraf için de mat mümkün değilse oyun berabere biter.”  şeklinde 

tanımlamıştır (FIDE, 2017). 

Averbach (2000)’a göre, “Satranç bir zekâ oyunudur. Satranç, beyin jimnastiğinin somutlaşmış biçimidir. 

İki kişi arasında yapıldığı gibi, simültane olarak birçok kişi ile, hatta kişinin kendisine ya da bilgisayara 

karşı da oynadığı bir beyin sporudur.” demektedir (Averbach, 2000). Satranç hakkındaki genel düşünceler 

irdelendiğinde, Reti (2000)’nin satrancı önemli insanların tüm hayatını adadıkları, hakkında birçok 

çalışmanın yapıldığı oyun olarak nitelendirdiği görülmektedir. Reti satrancı yeni ve devamlı gelişmekte 

olan bir sanat ve bilim olarak görmektedir (Reti, 2000). 

Satranç oyununun, bireylerin bilişsel ve duyuşsal yönlerden gelişimini etkilediğine yönelik çok sayıda 

bilimsel çalışma bulunmaktadır. Satranç sadece spor değil aynı zamanda öğrencilerin eğitimine katkı 

sağlayıcı bir araç olarak görülür. Çünkü satrancın strateji oyunu olarak analitik düşünme, problem çözme 

ve matematiksel kavramları uygulama gibi çok yönlü akademik etkileri bulunmaktadır (Aydın, 2015). 

Satranç ile ilgili yapılan araştırmalarda, erken çocukluk döneminde satranç eğitimi alan çocukların 

matematik ve çeşitli bilişsel becerilerde satranç eğitimi almamış çocuklara oranla daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir (Tekneci, 2009). Satranç bilen öğrencilerin satranç bilmeyen öğrencilere oranla problem çözme 

becerilerinde daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır (Sadık, 2006). Bir başka çalışmada, ortaokul 

öğrencilerinin satranç bilgi düzeyi yükseldikçe problem çözmeye yönelik daha olumlu tutum sergiledikleri 

tespit edilmiştir (Büyükaşık, 2017).  Hayatın bir izdüşümü, bir simülasyonu olarak düşünülen satranç 

oyununun çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın kabul görmektedir. Satrancın 

konsantrasyonu, güçlü ve dikkatli bireyler yetiştirdiği söylenebilir. Çünkü satranç oyununda ortaya çıkan 

konumların derinlemesine analizi gerekmektedir. Çeşitli durumsal öğelerin statik ve dinamik 

değerlendirilmesinin yapılması sonucunda en uygun hamle ortaya çıkmaktadır (Suetin, 1994). Satranç 

eğitimi çocuklara verilen bir durumda asıl önemli olan şeye odaklanabilmeyi öğretebilmek için araç olarak 

kullanılabilir. Satranç, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve kendi içinde kendi kendine öğrenmeyi içeren 

dokunsal, etkinlik tabanlı bir oyundur (Barrett ve Fish, 2011). Satranç nicel ve geometrik özelliğe sahip 
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taşlar üzerine kurulu bir oyundur. Satranç oynamak çocuğun taşların değerlerini ve hedefe varmak için kaç 

hamleye ihtiyacı olduğunu kurallara uygun biçimde hesaplayabilmesine bağlıdır. Satranç egzersizleri 

matematik problemlerini çözebilmek için gerekli olan genel stratejileri öğretmek için kullanılabilir (Sala, 

Gorini, & Pravettoni, 2015). 

Sözü edilen olumlu özellikleri bireyler kazandırmada böylesine etkili olan bir oyunun, öğrencilere 

öğretilmesi ve sevdirilmesi kuşkusuz ki büyük önem arz etmektedir. Bu durum doğal olarak eğitim 

kurumları aracılığıyla daha nitelikli hale getirilebilir. Dolayısıyla bu görevin en önemli boyutu 

öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler, genç kuşaklara toplumun kültürel değerlerini, bilgi ve becerilerini 

aktarmada önemli bir yere sahip olmuşlardır (Hoşgörür, Kılıç ve Dündar, 2002). Öğretmenlik mesleği hızla 

önem kazanmakta, klasik öğretim, yöntem ve tekniklerinin yerini, öğrenciye yol gösteren, öğrencilerine 

düşünmeyi ve eleştirel bakış açısı kazandıran, teknolojiyi takip ederek en yeni ve en etkili öğretim 

materyallerini kullanan ve geliştirebilen öğretmen almaktadır (Dağ, 2010). Öğretmenin genel olarak kabul 

gören tanımlarından birisi; “resmi veya özel bir eğitim kurumunda çocukların veya gençlerin öğrenme 

yaşantılarına rehberlik etmek veya yön vermekle görevlendirilmiş ve bu amaçla yetiştirilmiş kimse” 

şeklindedir. Eğitim ortamında öğrencilerle birlikte eğitsel üretim yapan öğretmen; etkili öğrenme ortamını 

hazırlayan, öğrenciler ve velilerine yol gösteren, alanında ihtisas sahibi kişidir (Bek, 2007). Öğretmenlik 

uzmanlık gerektirmektedir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının eğitimi ve nitelikli öğretmenler olarak 

yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmen adaylarının “bir öğretmende bulunması gereken 

nitelikleri” de taşımaları gerekmektedir. Bu nitelikler mesleki nitelikler ve kişisel nitelikler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Öğretmenin mesleki niteliklerini; genel kültür, konu alanı bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgi 

ve becerileri oluştururken kişisel nitelikleri ise kişinin mesleğe yatkınlığı, öğretmenliğin gerektirdiği örnek 

ve model olma özelliklerini içermektedir (Çınar, 2008). 

Çalışmada öğretmen adaylarının, öğrencilere birçok olumlu özellik kazandırmada etkili araç olarak 

yararlanılabilecek satranç oyununa bakış açısının saptanması amaçlanmıştır. Söz konusu bakış açısının 

tutum boyutunda irdelenmesi çalışmanın amacı bakımından yerinde bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmada henüz öğretmen olmamış, fakat üniversitede eğitim görmekte olan öğretmen 

adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının incelenmesi özellikle tercih edilmiştir. 

 Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya karşı deneyim, 

motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir 

(İnceoğlu, 2004).  Smith’e (1968) göre tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 2005). En basit 

haliyle tutum bireyleri bir durumu kabul etmeye veya etmemeye, onaylamaya veya onaylamamaya, evet 

veya hayır demeye çağırır. Bir başka değişle kişiyi eyleme yönlendiren bir niteliğe sahiptir (Akgül, 2011). 

Dolayısıyla “Tutum” kişilerin diğer kişilerle, durumlara, nesnelere karşı olu duygu, düşünce, davranış ve 

tavır alış biçimleridir. Oluşturdukları tutum neticesinde kişiler davranışlara yönelirler. Tutumlar 

gözlenemezler fakat bireylerin davranışları değerlendirilerek, onların tutumlarının nasıl olduğu ya da ne tür 

bir özellik taşıdığı anlaşılabilir (Kırel, 2011). 

 

YÖNTEM  
Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve çözümlenmesi 

ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının çeşitli  değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada betimsel yöntem kapsamında tarama modeli 

kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar ilk ve temel araştırma eylemidir. Bu araştırmaların, bilginin 

anlaşılmasında ve artırılmasında büyük önemi vardır. Eğitim sorunlarının pek çoğu betimsel niteliktedir 

(Balcı,2001). Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009). Bu tür çalışmalarda, daha çok araştırmak istenen olayın 

veya problemin mevcut durumu nedir ve neredeyiz sorularına cevap aranmaktadır (Çepni, 2007). 

Büyüköztürk’e (2010) göre de, bu tip çalışmalar çalışılan grubun demografik özelliklerini, ilgilenilen 

durum ya da olguya ilişkin tutumlarını, görüşlerini betimlemeyi amaçlamaktadır. 
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Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğretmenlik bölümü 

öğrencinden oluşmaktadır. Araştırmada öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. 

Katılımcıların bölümlere, sınıflara ve cinsiyetlerine göre dağlımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcılara Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı. 

DEĞİŞKENLER N % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

197 

254 

451 

43,7 

56,3 

100 

Bölüm Türü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği                

Türkçe Öğretmenliği 

İngilizce Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Toplam 

108 

54 

43 

55 

71 

53 

67 

451 

23,9 

12,0 

9,5 

12,2 

15,7 

11,8 

14,9 

100 

Sınıf Kademesi 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

Toplam 

98 

176 

75 

102 

451 

21,7 

39,0 

16,6 

22,6 

100 

Satranç Oynamayı 

Biliyor musunuz? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

331 

120 

451 

73,4 

26,6 

100 

 

Tablo 1’de katılımcıların 197 (%43,7)’sinin erkek, 254 (%56,3)’ünün kadın olmak üzere, toplamda 451 

kişiden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim gördükleri bölümler incelendiğinde; 108 (%23,9)’i 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 71 (%15,7)’i Sınıf Öğretmenliği, 54 (%12,0)’ü Türkçe Öğretmenliği, 

43(%9,5)’ü İngilizce Öğretmenliği, 55 (%12,2)’i Fen Bilgisi Öğretmenliği, 53(%11,8)’ü Okul Öncesi 

Öğretmenliği ve 67 (%14,9)’ si Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinde, sınıf kademesi bakımından 

incelendiğinde ise; 98 (%21,7)’inin 1. sınıf, 176 (%25,1)’sının 2. sınıf, 75 (%15,0)’inin 3. sınıf ve 102 

(%24,0)’sinin 4. sınıf olduğu görülmektedir. “Satranç oynamayı biliyor musunuz” sorusuna yönelik 

öğretmen adaylarının  331(%73,4)’i evet, 120 (%26,6)’si hayır cevabını vermiştir. 

 

Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama 

Çalışmada, öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarını belirlemek için araştırmacı 

tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Sadık ve ark. (2017) tarafından geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması yapılmış 5’li Likert tipi “Satranç Oyununa Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Öğretmen adaylarını satranç oyununa yönelik tutumlarını saptamak amacıyla kullanılan bu ölçeğin 

kategorileri “hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” dan 

oluşmaktadır. Geliştirme aşamasında 26 olumlu ve 22 olumsuz maddeden oluşan ölçek, analizler 

sonucunda 16 olumlu maddeden oluşan ölçek haline gelmiştir. Ölçeğin tamamında Kapsam Geçerlilik 

İndeksi (KGİ) .95 bulunmuştur. Eğer KGİ indeksi .80’den büyükse madde kapsam geçerliliği açısından 

yeterlidir. Düşük KGİ maddeleri ise elemine edilir (Davis, 1992). Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında; ölçme 

ve değerlendirme, program geliştirme, Türkçe, satranç alanında 2. kademe satranç antrenörü ve kıdemli 

satranç antrenörlerinden oluşan toplam 15 uzman kişi yer almıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 

80, en düşük puan ise 16’dir. Ölçeğin KMO değeri 0.94, Barlett testi 10400,885 ve p< 0,01, açıklanan 

varyans ise 86.153 olarak bulunmuştur. Faktör yük değerleri; .76 ile .94 arasında değişmektedir. 
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Büyüköztürke (2014)’göre, Faktör yük değerlerinin, 0,45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir 

ölçüdür. Tek boyutlu “Satranç Oyunu Tutum Ölçeği”nin, Cronbach Alpha Değeri .97 olarak bulunmuş ve 

test tekrar test yöntemi sonucunda farklı zamanlardaki iki ölçüm arasında yüksek korelasyon saptanmıştır.  

Veriler araştırmacılar tarafından sınıflara gidilerek, gerekli açıklamaların yapılması ve gönüllülük esasına 

göre toplanmıştır.  

 

 Veri Analizi 

Araştırma amacı doğrultusunda, cevapları aranan bilgilere elde edilen verilerin istatistiksel çözümleri SPSS 

22.0 (Statistical Packet for Social Sciences) paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Betimsel 

istatistik yöntemlerinden (f) frekans , (%) yüzde ve (x̄) aritmetik ortalama analizi yapılmış, verilerin normal 

dağılım göstermesi nedeniyle bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkların tespiti için parametrik 

testlerden; t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda farklılığın yönünü 

belirlemek için Post Hoc Testlerinden “Scheffe Testi” kullanılmıştır. 

 

BULGULAR  

Bu bölümde, öğretmen adaylarının veri toplama aracından aldıkları puanların çeşitli değişkenlere göre 

aldığı değerlere ve istatistiklere yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 2: Satranç Oyunu Tutum Ölçeğine Yönelik Genel Tanımlayıcı İstatistik. 

 

 N Minimum Maximum Ortalama ss 

ORTALAMA 451 1,00 4,94 2,5155 ,79568 

 451     

 

Tablo 2’de,  451 katılımcının ortalaması x̄ =2,5155, standart sapması ise .79568 olarak görülmektedir. 

Tablo 3: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T Testi Sonuçları. 

 Cinsiyet n X̄ SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

Erkek 

Kadın 

197 

254 

2,57 

2,47 

,83 

,76 
,168 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının satranç tutum puanları cinsiyet değişkenine göre erkek 

öğretmen adayların (n=197) ortalamasının x̄=2,57±.83, kadın öğretmen adaylarının (n=254) ortalamasının 

x̄=2,47±.76, p değerinin ise .168 olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Satranç Oynamayı Biliyor musunuz Değişkenine 

Göre T Testi Sonuçları. 

 Satranç Oynamayı 

Biliyor musunuz? n X̄ SS p 

Satranç 

Tutum 

Ortalaması 

Evet 

Hayır 

331 

120 

2,36 

2,93 

,756 

,752 
,000* 

 p<0.05* 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının, satranç oynamayı biliyor musunuz sorusuna yönelik, hayır 

yanıtını veren (n=120) öğretmen adaylarının ortalamasının x̄=2.93±.752, evet yanıtı veren (n=331) 

öğretmen adaylarının ortalamasının ise x̄=2,36±.756, p değerini ise .000 olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5:  Satranç Tutum Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Tanımlayıcı   İstatistik ve “One 

Way  Anova” Sonuçları. 

 Bölüm Türü  n df F X̄ SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği                

Türkçe Öğretmenliği 

İngilizce Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 

 

108 

54 

43 

55 

71 

53 

67 

 

 

6 

 

 

7,488 

2,63 

2,90 

2,47 

2,27 

2,27 

2,18 

2,74 

,78 

1,05 

,35 

,59 

,62 

,81 

,84 

,000* 

p<0.05* 

  

Tablo 5 incelendiğinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (n=108) öğrencilerinin ortalamasının 

x̄=2,63±.78,  Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin (n=54) ortalamasının x̄=2,90±1.05, İngilizce öğretmenliği 

(n=43) öğrencilerinin ortalamasının x̄=2,47±.35,  Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin (n=55) 

ortalamasının x̄=2,27±.59, Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin (n=71) ortalamasının x̄=2,27±.62, Okul Öncesi 

öğretmenliği öğrencilerinin (n=53) ortalamasının x̄=2,18±.81, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

bölümü öğrencilerinin (n=67) ortalamasının x̄=2,74±.84, olduğu görülmektedir. P değeri ise .000 

bulunmuştur. 

 

Tablo 6: Satranç Oyunu Tutum Ölçeği Puanlarının Sınıf Kademesi Değişkenine Göre “One Way  

Anova” Sonuçları. 

 Sınıf 

Kademesi n 

 

df 

 

F Ort SS p 

Satranç Tutum 

Ortalaması 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

98 

176 

75 

102 

 

3 

 

4,577 2,40 

2,62 

2,65 

2,32 

,66 

,86 

,70 

,81 

,004* 

 p<0.05* 

 

Tablo 6 incelendiğinde, 1. Sınıf öğrencilerinin (n=98) ortalamasının x̄=2,40±.66, 2. Sınıf öğrencilerinin 

(n=176) ortalamasının x̄=2,62±.86, 3. Sınıf öğrencilerinin (n=75) ortalamasının x̄=2,65±.70, 4. Sınıf 

öğrencilerinin (n=102) ortalamasının ise x̄=2,32±.81olduğu görülmektedir. P değeri ise .004 bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  
Bu Bölümde, Öğretmen Adaylarının Satranç Tutum Düzeyleri Ile Ilgili Istatistiksel Analizler Sonucu Elde 

Edilen Bulgular Değerlendirilmiş e Yorumlanmıştır. Literatürde Yapmış Olduğumuz Çalışma Ile Paralellik 

Gösteren Çalışma Olmamasından Dolayı Konu Tartışılırken, Sınırlı Sayıda Çalışma Sonuçları Ile 

Desteklenebilmiştir. 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri nitelikli bireyler yetiştirmektir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ise 

öğretmen niteliğiyle yakından ilintilidir. Üniversitelerde eğitim gören öğretmen adayların gerekli bilgi ve 

becerilerle donanık olarak yetiştirilmesi ise önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgi ve 

becerilerden biri de üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve eğitimde önemli bir araç olarak kabul gören 

satranç oyunudur. Büyükaşık (2017) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgulara göre, ortaokul 

öğrencilerinin, satranç bilgisi seviyesi ile matematik problemleri çözmeye yönelik tutum puanları arasında 

pozitif yönde yüksek korelasyon gözlemlenmiştir. Buna göre, satranç bilgisi düzeyi yükseldikçe öğrenciler 

matematik problemlerini çözmeye yönelik daha olumlu tutum sergilemektedir sonucuna varmıştır. 
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Tatlıpınar (2017) nin yapmış olduğu çalışmada okul öncesi dönemde satranç öğretiminin beş ve altı 

yaşındaki çocukların dikkat gelişimine olumlu katkılar sağlayabileceği sonucuna ulaşmıştır. Trinchero ve 

Sala (2016) tarafından yürütülen “Satranç Eğitimi ve Matematiksel Problem Çözme: Öğrenmenin 

Transferinde Buluşsal Yöntemi Öğretmenin Rolü” adlı bir çalışmada, satranç eğitiminin çocukların 

matematik yeteneğini geliştirdiği hipotezini ve genel satranç problemi çözme metotları bilgisinin 

matematik problemi çözme alanına transfer edilebileceği fikrini doğruladığı görülmüştür. Akay (2017) 

yaptığı çalışmada; okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç eğitimi çocukların bilişsel gelişimini 

olumlu düzeyde etkilemekte, sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır sonucuna ulaşmıştır. Kazemi vd. 

(2012) tarafından yapılan “Satranç Oynamanın Farklı Eğitim Seviyesindeki Öğrencilerin Üst Bilişsel 

Yeteneği ve Matematik Problemleri Çözme Gücü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması” isimli çalışmada, 

satranç oynayan öğrenciler oynamayanlar ile kıyaslandığında hem bilişsel hem matematik problemi çözme 

yeteneğinde daha yüksek başarı sergilemişlerdir. 

 Satranç bir zeka oyunudur. Eğitsel amaçla kullanılabilecek ve öğrenenlerin problem çözme gibi düşünme 

becerilerini (Ott & Pozzi, 2012) ve genel okul başarısını (Bottino, Ott, & Tavella, 2013) etkileyebilecek 

potansiyeldeki araçlardan biri de Zekâ Oyunlarıdır. Mitchell ve Savill-Smith‘in (2004) Zekâ Oyunu (logical 

games-brainteasers-puzzlers) olarak sınıflandırdığı bu oyunlara Tangram, Kendoku, Sudoku, Yapboz, 

Dama, Satranç, Kelime Avı gibi oyunlar örnek verilebilir. Belirtilen zeka oyunları içerisinde önemli yere 

sahip olan satranç oyununa yönelik tutumların saptanması irdeleyen bu çalışmada çeşitli bulgulara 

rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutumlarının incelendiğinde, genel tutum 

düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ekiçi ve ark. (2017) tarafından yapılan, “Sosyal Bilgiler 

Öğretmen Adaylarının Zekâ Oyunlarına İlişkin Görüşleri” isimli grup görüşmesi yöntemiyle yapılan 

çalışmada, öğretmen adaylarının Zeka Oyunları hakkında genel olarak olumlu, eğitim-öğretim ortamını 

çeşitlendirecek ve zenginleştirecek özelliklere sahip olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ulusoy 

ve ark (2017) tarafından yapılan, “İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersi ile İlgili 

Görüşleri” isimli çalışmada, Zeka Oyunları dersinin genelde matematik eğitimine, özel olarak ise 

matematiksel becerilere olumlu katkılar getireceğine ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.  

Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının satranç tutum düzeylerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterip göstermediğine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Bundan dolayı cinsiyetin belirgin bir etkisinden söz etmek mümkün görülmemektedir. 

Öğretmen adaylarının satranç tutum düzeylerinin ‘’Satranç oynamayı biliyor musunuz?’’ değişkenine göre 

farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer 

bir ifadeyle katılımcıların satranç oyununa yönelik tutumları satranç oynamayı bilip ya da bilmemelerine 

bağlı olarak değişmiştir. Satranç oynamayı bilmeyen öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik 

tutumları bilenlere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 

Öğretmeni adayların satranç tutum puanlarının bölüm değişkenine göre irdelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Farkın kaynağına bakıldığında Türkçe Öğretmenliği öğretmen 

adayları lehine olduğu görülmüştür. “Türkçe Öğretmenliği” bölümündeki katılımcıların satranç tutum 

düzeyleri “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Sınıf Öğretmenliği”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Fen 

Bilgisi Öğretmenliği”, “Okul Öncesi Öğretmenliği” ve “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” bölümleri 

öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeninin satranç tutumu üzerindeki etkisi incelendiğinde sınıf grupları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiş olup anlamlılık yönü 3.sınıf öğrencileri 

yönündedir. Dolayısıyla 3. Sınıf öğrencilerinin tutum düzeyi diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının satranç oyununa yönelik tutum düzeylerinin beklenen düzeyde 

olmadığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı, bölüm değişkenine göre Türkçe Öğretmenliği bölümü, sınıf 

değişkenine göre 3. Sıınıf ve bilip bilmeme durumuna göre bilmeyenler lehine farklılaştığı görülmüştür. 

Çalışmanın alana yeni bir boyut kazandırabileceği düşüncesinden hareketle, farklı gruplar üzerinde 

çalışmalar yapılması, elde edilen verilerin farklı değişkenler ve nitel verilerle de desteklenmesi, öneri olarak 

sunulabilir. Nitekim, eğitim sistemimiz, satranç gibi bireylere olumlu özellikler kazandırmada etkili olan 

eğitim araçlarına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. 
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SEKİZ HAFTALIK SU CİMNASTİĞİNİN SEDANTER BAYANLARDA YAŞAM 

KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Burcu GÜLDALI 

Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi 

 

Osman İMAMOĞLU 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi  

 

Özgür BOSTANCI 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Tülin ATAN 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Amaç: Araştırma, sedanter bayanlarda sekiz haftalık su cimnastiğinin yaşam kalitesi ve bu kaliteyi 

oluşturan alt boyutlar (genel yaşam kalitesi, genel sağlık, bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

çevresel alan) üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Materyal ve Metot: Çalışmaya17 yetişkin sedanter bayan katılmıştır. Egzersiz programı sekiz hafta 

süresince su cimnastiği çalışması şeklinde yapılmıştır. Egzersizlerin başladığı ilk gün ve sekizinci haftanın 

tamamlandığı gün olmak üzere katılımcıları vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve yaşam 

kalitesi puanları kaydedilmiştir. Yaşam kalitesi ölçümü için SF-36 kullanılmıştır. Ön test ve son test 

puanları arasındaki farklılıklara paried simple t- testi ile bakılmıştır. 

Bulgular: Sekiz haftalık su cimnastiği programının sonunda katılımcı sedanter kadınların egzersizler 

öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 bulunurken egzersiz sonrasında 29,41 olarak bulunmuştur. Ruhsal 

sağlık puanları egzersiz öncesi 17,71 bulunurken egzersiz sonrasında 18,82 olarak tespit edilmiştir. 

Çevresel alan puanları egzersiz öncesi 31,12 egzersiz sonrasında ise 31,41 olarak hesaplanmıştır. Sosyal 

alan puanları egzersiz öncesi 10,00 olarak tespit edilirken egzersiz sonrasında 10,47 olarak tespit edilmiştir. 

Vücut ağırlığı, BMI ve vücut yağ oranlarında anlamlı düşüşler meydana gelmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Su Cimnastik programına katılan Sedanter kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı artışlar gözlemlenmiştir.8 haftalık su cimnastiğinin sedanter 

kadınlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte bedensel 

performanslarını ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Sedanter bayanlara su cimnastik programları 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sedanter bayanlar,  Su cimnastiği, Yaşam kalitesi  
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EFFECT OF 8-WEEK WATER GYMNASTICS ON THE QUALITY OF LIFE OF 

SEDENTARY LADIES 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of eight-week water gymnastics on the quality of 

life and sub-dimensions (general quality of life, general health, physical health, and mental health, social 

and environmental space) of sedentary ladies.   

Material and Methods: Seventeen adult sedentary women participated in the study. The exercise program 

was conducted in the form of a water gymnastics exercise for eight weeks. Participants included body 

weight, body mass index, body fat percentage and quality of life scores, on the first day of the exercises 

and the day the eighth week was completed. SF-36 was used to measure the quality of life. Differences 

between the recorded pre-test and post-test scores were statistically compared. 

Results: At the end of the eight-week water gymnastics program, participant sedentary women had physical 

health scores of 27.82 before exercise and 29.41 after exercise. Mental health scores were found to be 17.71 

before exercise and 18.82 after exercise. Environmental domain scores were 31.12 before exercise and 

31.41 after exercise. Social field scores were found to be 10.00 before exercise and 10.47 after exercise. 

Significant reductions in body weight, body mass index and body fat percentage have been observed 

(p<0,05).  

Conclusion: Significant increases has been observed in the physical health, mental health, social area and 

the total quality of life scores of sedentary women participating in the water gymnastics program. It has 

been observed that the 8-week water gymnastics has the potential to increase the body's performance and 

quality of life in sedentary women as well as lower body weight, waist / hip ratio and body fat ratio. It can 

be said that water sports programs can be recommended for sedentary women. 

 

Keywords: Sedentary ladies, Water gymnastics, Life quality. 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

İnsanların fiziksel aktivite konusunda bilgi eksikliği olması, fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel sağlık 

için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi 

sonucunda sağlık açısından ciddi problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar (Gür ve Küçükoğlu, 1992). 

Sağlık koruyucu hizmet politikalarının en önemlilerinden biri de fiziksel aktivitedir (Wolin ve ark., 2007). 

Fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi tüm boyutları ile yakından alakalı olduğu görülmektedir (Tessier ve ark., 

2006).   Fiziksel aktiviteye katılımın bireylerde kendini anlatma ve kendine güveni arttırdığı, işbirliği, 

birliktelik ve centilmenlik ruhunu pekiştirdiği, zihin yorgunluğu ve gerginliği azaltmada yardımcı olduğu, 

başarı ve sosyal iletişim becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir (Gür ve Küçükoğlu, 1992). 

Yaşam kalitesi kavramı bireylerin ihtiyaçlarının kavramsallaştırılması, yapılan hizmetlerin tanımlanması 

ve yürütülen programların değerlendirilmesi için bir bakış açısı sunar (Tüzün ve Eker, 2003).  Yaşam 

kalitesi temelde; bireyin hayat şartlarına uyumda bireysel tatminine etki eden, hastalığın toplumsal, ruhsal 

ve bedensel etkilerine verdiği kişisel cevapları temsil eden çok boyutlu bir kavramdır (Eser,2004). Kişinin 

çevreden etkilenme düzeylerini, aile içindeki ve dışındaki toplumsal ilişkilerini, ruhsal durumunu ve 

fiziksel işlevlerini kapsamaktadır.  İnsanların beklentileriyle ve yaşantısıyla ilişkili olması, zaman içinde 

değişim göstermesi kişinin ne olmak ve nasıl yaşamak istediğini ifade etmesi, hayatta nelerden zevk aldığı, 

kültürel, ekonomik, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenmesi nedeni ile objektif olarak ölçülmesi ve 

tanımlanması zordur (Pektekin, 1994).  Fayos’a göre yaşam kalitesi, bireylerin hayatlarını değerli 

buldukları biçimde sürdürme yetileridir.   Cella; sosyal, duygusal, fonksiyonel ve fiziksel etmenler ve 

bunların kombinasyonundan oluşan bir iyilik haline odaklanmaktadır (Bozkurt, 2003; Esen ve ark., 2003).  

Fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında serbest zaman etkinlikleri kapsamında fiziksel 

aktivitenin artışı, fiziksel işlevsellik, ruh sağlığı gibi sağlıkla ilgili yaşam kalitesi boyutlarında iyileşme ile 

ilişkili bulunmuştur (Brown ve ark., 2003; Bize ve ark., 2007).  

Yüzme sporu su içinde yapılan ve bedensel gelişimi en mükemmel şekilde sağlayan sporlardan biridir. 

Yüzme sporu, bu sporu yapanların tüm kaslarının bir ahenk ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Suyun 

direncine karşı yapıldığı için yıpratıcı etki göstermeden vücut direncini arttırır. Aynı zamanda fizik tedavide 
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kullanılan sporlardan biri olarak vücut kaslarının simetrik ve dengeli bir biçimde gelişimini sağlar (Gökhan 

ve ark.,2011).  

Bu çalışmada 8 haftalık su jimnastiğinin sedanter bayanlarda yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Evren ve Örneklem : Çalışmada; deneysel desen kullanıldığından, evren-örneklem seçimi yerine 

çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmaya 8 haftalık su jimnastiği egzersizine tabii tutulan 17 kadın 

katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel Bilgi Formu ile beraber 

Yaşam Kalitesi Ölçeği kısa formunun Türkçe versiyonu kullanılmıştır. 

 

Yaşam Kalitesi Ölçeği:  Katılımcıların yaşam kalitesi düzeyini ölçmek üzere çalışma kapsamında Dünya 

Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği kısa formu (WHOQOL-Bref-tr) kullanılmıştır. WHOQOL-Bref 

genel algılanan yaşam kalitesinin sorgulandığı toplam 26 soruyu kapsamaktadır. Türkçe geçerlilik 

çalışmaları sırasında eklenen bir ulusal soru ile WHOQOL-Bref-tr versiyonu 27 sorudan oluşmaktadır 

(Eser, 1999). İlk iki genel soru dışında sorular kullanılarak bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan, 

çevresel alan ve ulusal çevre puanları hesaplanmıştır. Soruların puanlanması her bir alan puanı 

yükseldikçe yaşam kalitesi artacak şekilde düzenlenmiştir. 

Deri kıvrım kalınlıkları ve yağ yüzdesi: Biceps, Triceps, Subscapula, Göğüs, Abdomen, Suprailiak, deri 

kıvrım kalınlık ölçümleri Holtain skinfold kaliper aleti ile vücudun sağ tarafından alınmıştır. İki yağ 

yüzdesi formülü kullanılmıştır. Aralarında sonuç benzerliği bulunmuştur. Yuhazz formülüne göre; Vücut 

yağ yüzdesi = 0.55xTriceps + 0.31 + subscapula + 6.13 (Yuhas ve ark.,2006). İmamoğlu ve ark (1995) 

bayan judocular üzerine geliştirilmiş yağ yüzdesi formülü: Yağ % = (0.159 x Abdomen) + (0.147 x 

Suprailiak) + (0.151 x subscapula) + (0.155 x triceps) + 5.692. 

 Uygulanan Egzersiz Programı:   8 haftalık su jimnastiği çalışması; ilk hafta, haftanın 3 günü 40 dakika 

ile başlamıştır. İlk hafta tüm vücut kasların çalışması ve kadınların suya alışması, hareketleri tanıması, su 

üzerinde serbest çalışmalar yapıldı. Haftanın üç günü ( Çarşamba, Cumartesi ve Pazar ) 40 dakika ile 

başlayan egzersizler 4 hafta sonunda 10 dakika serbest yüzme çalışması 10 dakika soğuma çalışması 

eklenerek devam edilmiştir. Yapılan egzersiz hareketleri arasında 40 saniye dinlenme süresi verilmiştir. 

Yapılan egzersizlerde set sayıları ve dinlenme süreleri katılan kadınların bedensel performanslarına, 

egzersizlerin zorluk derecelerine bağlı olarak belirlenmiş olup, bu alanda yapılmış çalışmaların 

standartlaştırılmış bir egzersiz programı olmaması nedeniyle araştırmacının ve çalışılan grubun öznel 

dinamiklerine göre şekillenmiştir.  

Yaptırılan egzersizler: Suda Koşu, Ayak vuruşu, 90 Derece Bacak Egzersizi, Tek Kol Bacak Hareketi, 

Dips ( Kendini Çekme ), 45 Derece Bacak Egzersizi, Makas Hareketi, Tek Bacak Hareketi, Pedal çevirme 

(Bisiklet), Çift diz yukarı çekme, Tek Kol Kulaç, Dirsek Bükme Hareketi, Öne Esnetme, Tek Ayak 

Dengede Durma Hareketi, Su içi Kobra Hareketi, Su içi Leylek Hareketi, Su içi Üçgen Hareketi ve Su içi 

Köprü Hareketi 

İstatistiksel işlemler 

İstatistiksel analizlerin yapılmasında SPSS 22,0 paket programı kullanılmıştır. Cronbach’s Alpha 

katsayısı 0,69 bulunmuştur. Veriler değerlendirilirken “Kolmogorov Smirnov Testi” ile normal dağılıma 

uygunluğu araştırılmış ve tüm verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Farklılıklara paired 

simple t -testi ile bakılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1: Kadınların Yaş, Boy Ve Vücut Ağırlığı, Kalça Ve Bel Çevre Değerleri (n=17) 

    Ortalama S.S. t-test 

Yaş (Yıl)  37,11 5,01 - 

     Boy uzunluğu (cm) 157,00 3,73 - 

Vücut ağırlığı (kg) Ön Test 67,82 5,4 10,35** 

Son Test 65,29 4,6 



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

45 
 

BMİ (kg/m2 ) Ön Test 25,38    3,34  3,02* 

Son Test 24,66    2,45  

Yağ Oranı (%) Ön Test 29,76  3,78 9,20** 

Son Test 27,06   3,65  

Bel çevresi (cm) Ön Test 88,54  3,278 7,85** 

Son Test 82,35   3,35  

Kalça çevresi (cm) Ön Test 105,23  3,75 10,62** 

Son Test 101,18   3,15  

 *p<0,05  ve ** p<0,001 

 

Tablo 2: Kadınların Egzersiz Programı Öncesi ve Sonrası Bedensel Sağlık Puanları   

  Ortalama S.S. t 

Bedensel sağlık puanları Ön Test 27,23 3,56 -4,33** 

Son Test 29,41 4,27 

Ruhsal Sağlık Puanları Ön Test 17,71 2,02 -5,89** 

Son Test 18,82 2,27 

Çevresel Alan Puanları Ön Test 31,12 4,65 -1,32* 

Son Test 31,41 4,60 

Sosyal Alan Puanları Ön Test 10,00 1,77 -2,43* 

Son Test 10,47 1,46 

Toplam Yaşam Kalitesi 

Puanları 

Ön Test 86,06 10,43 -5,49** 

Son Test 90,12 10,70 

 

Tablo 3: Egzersiz Programı Öncesi Ve Sonrası İlişki Bulunan Değerler Tablosu 

TABLE DXXXV.  Parametreler TABLE DXXXVI.  İlk 

ölçüm 

TABLE DXXXVII.  Son 

ölçüm 

TABLE DXXXVIII.  Bedensel 

Sağlık- Ruhsal Sağlık 
TABLE DXXXIX.  0,574* TABLE DXL.  0,646** 

TABLE DXLI.  Bedensel Sağlık- 

Çevresel Alan 
TABLE DXLII.  0,844** TABLE DXLIII.  0,844** 

TABLE DXLIV.  Bedensel 

Sağlık- Sosyal Alan 
TABLE DXLV. 0,695** TABLE DXLVI.  0,561* 

TABLE DXLVII.  Bedensel 

Sağlık- Toplam puan 

TABLE DXLVIII.  0,947** TABLE DXLIX.  0,892** 

TABLE DL.  Ruhsal Sağlık- 

Çevresel Alan 

TABLE DLI.  0,549* TABLE DLII.  ,549* 

TABLE DLIII.  Ruhsal Sağlık- 

Toplam puan 

TABLE DLIV.  0,714** TABLE DLV.  0,778** 

TABLE DLVI.  Çevresel Alan -

Sosyal Alan 

TABLE DLVII.  0,525* TABLE DLVIII.  0,525* 

TABLE DLIX.  Çevresel Alan –

Toplam puan 

TABLE DLX.  0,929** TABLE DLXI.  0,929** 

TABLE DLXII.  Sosyal Alan -

Toplam Puan 

TABLE DLXIII.  0,732** TABLE DLXIV.  0,671** 

TABLE DLXV. Yağ Oranı- Yüzme 

Performansı 

TABLE DLXVI.  İlişki 

yok 

TABLE DLXVII.  0,504* 

 

Tablo 4: Kadınların Vücut ağırlığı ve Yağ yüzdesi değişimi 

 8 Haftalık 

Egzersiz Öncesi 

8 Haftalık  

Egzersiz Sonrası 

t 
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Vücut ağırlığı (kg) 67,82 kg 65,29 kg 10,35** 

Yağ harici ağırlık 47,64 47,61 1,0 

Yağ yüzdesi 1 (Yuhazz) 29,76 27,06 9,20** 

Yağ Yüzdesi 2 (İmamoğlu ve 

ark.,1995) 

29,25 26,94 10,18** 

                                      ** p<0,001 

Tablo 5: Sedanter kadınların 50 metre yüzme performansı 

 Ort. S.S. Min. Maks. t 

Önce 2,24 ,27 1,30 2,40 2,61* 

Sonra 2,21 ,27 1,28 2,30 

                                      *p<0,05 

 
Grafik 1: 8 Haftalık egzersiz öncesi ve sonrası bel/kalça çevresi oranı değişimi 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yapılan çalışmanın sonucunda sedanter kadınların vücut ağırlığı ortalamaları, ön test 67,82±5,4 kg son test 

65,29±4,6 kg olarak bulunmuştur. Yağ % değerleri, ön test 29,76±3,78 son test 27,06±3,65 olarak 

saptanmıştır. BMI değerleri ise ön test; 25,38±3,34 kg/m2 son test 24,66±2,45 kg/m2 olarak tespit 

edilmiştir. Vücut ağırlığı, yağ oranı ve vücut kitle indeksi değerlerinde 8 haftalık su jimnastiği programı 

sonucunda meydana gelen düşüşlerin tümünün istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Revan ve 

ark., (2008), tarafından sürekli ve aralıklı koşu antrenmanlarının vücut kompozisyonu ve aerobik kapasite 

üzerine etkilerini araştırmak amacıyla düzenli olarak egzersiz yapmayan, gönüllü 38 kişinin katılımı ile bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Antrenman gruplarının antrenmanlar öncesi ve sonrası ölçüm değerleri 

karşılaştırıldığında, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranı değerlerinde anlamlı düşüşlerin 

yaşandığı belirlenmiştir.  Çalışmamıza paralelliği bulunan benzeri bir 10 haftalık aerobik egzersizlerin 

sedanter bayanlar üzerinde gözlendiği bir çalışmada  koşu-yürü ve aerobik step egzersizlerinin kalp damar 

hastalıkları riski içinde bulunmayan bayanlarda olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Güllü ve ark, 

2013). Söz konusu araştırmada koşu- yürü grubuna katılan kadınların vücut ağırlıklarında ve BMİ oranında 

düşme görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise, kadınların vücut ağırlığı yukarda belirtilen istatistiki 

sonuçların da gösterdiği gibi, anlamlı bir düşüşle sonuçlanmıştır. Yağ harici kitlede ise düşme anlamlı 

bulunmamıştır. Yağ harici kitlede bu anlamsız düşme kassal olarak kütle artışı şeklinde yorumlanabilir. 

Dolayısıyla sedanter bayanlarda yapılan aerobik benzeri hareketlerin vücut ağırlığı ve beden kitle endeksini 

düşme yanında yağ harici kütlete artış sağlayacağı söylenebilir.                       

İmamoğlu ve ark., ( 2002)  tarafından yapılan çalışmada başlangıçta karın çevresi, 87,55 cm iken, periyot 

sonunda 81,38 cm bulunmuştur.  Bu çalışmada da bel çevresi 88,54 cm’den 82,35 cm’ye ve kalça çevresi 

105,23 cm’den 101,18 c’ye düşmüştür. Bu düşmeler istatistiksel olarak anlamlıdır. Yağ yüzdesi 1 Yuhazz 

formülüne göre; egzersiz programı öncesi % 29,76’dan egzersiz programı sonrası %27,06’a ve İmamoğlu 

ve ark (1995) bayan judocular üzerine geliştirilmiş yağ yüzdesi formülüne göre; egzersiz programı öncesi 

%29,95 den egzersiz programı sonrası %26,94 düşmüştür. Bu çalışmada katılımcılara uygulanan egzersiz 

programı, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi değişiminde anlamlı düzeyde düşüş meydana getirmektedir.  Yağ 

yüzdesinde düşme su jimnastiği egzersiz programının olumlu etkisi olarak kabul edilebilir. 

Çalışmada ön test ve son test yaşam kalitesi puanlarının karşılaştırmasına göre, katılımcıların egzersiz 

öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 iken bu değer, egzersiz sonrasında 29,41’e yükselmiştir. Sağlık 

boyutunda katılımcıların egzersiz öncesi puanları 17,70 iken bu değer, egzersiz sonrasında 18,82’ye 

0,84

0,81

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

Bel/kalça oranı ön Bal/kalça oranı son
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yükselmiştir. Çevresel alan faktöründe katılımcıların egzersiz öncesi puanları 31,11iken bu değer, egzersiz 

sonrasında 31,41’e yükselmiştir. Sosyal alan puanları ise egzersiz öncesinde 10,00 iken, egzersiz sonrasında 

10,47’ye yükselmiştir.  Ayrıca toplam yaşam kalitesi puanları değerlendirildiğinde ise egzersiz öncesinde 

86,05 olan puanın, egzersiz sonrasında 90,11’e yükseldiği tespit edilmiştir.  Uygulanan egzersiz programı 

katılımcıların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, çevresel alan, sosyal alan algılarında ve toplam ölçek puanında 

ön test ve son test arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunuştur (p<0,05 ve p<0,001). O halde 

su jimnastiği sedanter kadınların yaşam kalitesini artırmaktadır diyebiliriz.  

 İspanya’da yapılan bir çalışmada ise, Fibramiyalji görülen kadınlarda, Aqua Fitness egzersizleri 

yapanların, yapmayanlara göre günlük yaşam kaliteleri ve fiziksel uygunlukları olumlu etkiler görülmüştür  

(Carus ve ark., 2007). Western Kentucky Üniversitesinden Steven Wininger’ın (2002) yaptığı bir çalışmaya 

göre; yaşlı kadınlarda görülen anksiyete hastalığının, aqua aerobik egzersizleri ile olan ilişkisi 

araştırılmıştır. Kişinin ruh durumunu ve kaygı azalmasını en iyi iyileştirici vasıta fiziksel aktivite olarak 

yüzme olarak öngörülmüştür. Genç yaşta yüzme eğitimi almış bireyler daha hızlı aktif hale gelirken, yüzme 

eğitimi almamış olanlar için dezavantaj gibi gözükse de, su egzersizleri oldukça başarılı sonuçlar elde 

etmeye yardımcı olmuştur (Wininger, 2002). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada ise su 

egzersizi yapanların değerleri her haftanın sonunda yükseldiği görülmüştür. Su egzersizleri yapan yaşlıların 

vücut duruşu gelişimi gözlenmiştir ve hareket sınırlılığında azalmalar meydana gelmiştir (Simmos ve 

Hansen, 1996). Başka bir çalışmada suda egzersiz yapanlarla, kara egzersizleri yapanlar karşılaştırıldığında, 

kalp atım hızlarında ve laktat seviyelerinin önemli ölçüde olumlu yönde etkilendiği görülmüştür (Benelli 

ve ark., 2004).  Yapılan başka bir araştırmada, su içi egzersizlerinin yaşlı kadınlarda metabolik ve kalp ve 

damar sistemine olan etkileri incelenmiş ve olumlu gelişmeler bulunmuştur. Amerikan Koleji su 

egzersizlerinin metabolik ve kalp ve damar olarak sağlığa yararlı olduğunu ve spor hekimliğinde egzersiz 

reçetesi olarak yazılabileceğini ortaya koymuştur (Leo ve ark., 2001).   

Egzersizler öncesinde Sağlık puanlarının yağ yüzdesi ile yüzme performansı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). Egzersizler sonrasında ise yüzme performansı ile yağ oranında 0,05 düzeyinde 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Yağ yüzdesinde düşme ile birlikte yüzme performansı zamanında da düşme 

bulunmuştur. Sedanter kadınlarda yüzme egzersizleri yağ yüzdesini azaltırken motor performans 

kapasitelerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

Sedanter kadınların serbest yüzme performanslarına bakıldığında; Egzersiz öncesi 50 metreyi ortalama 2,24 

dakikada yüzen bayanlar egzersiz sonrası aynı mesafeyi ortalama 2,21 dakika tamamlamıştır.   Su jimnastiği 

egzersiz programı ve serbest yüzme etkinliği 50 metre yüzme performansını anlamlı bir şekilde geliştirdiği 

söylenebilir. Bu konuda benzer çalışma örneklerine rastlanmadığından bu konuda bir karşılaştırma 

yapılamamıştır.  

Yükselmiş bir sağlık riski kadınlar için WHR (bel çevresi/kalça çevresi) 0,85’den büyük olduğunda 

mevcuttur. Bel/kalça oranı kadınlarda 0,8 üzerine çıkmamalıdır (Çiçek ve ark,2017). Dişi dağılım şeklinde 

(kalçada kendini gösteren form veya armut tipi) yükselmiş bir sağlık riski bayanlar için WHR (bel 

çevresi/kalça çevresi) 0,85’den büyük olduğunda mevcuttur (İmamoğlu ve ark.,2002). İmamoğlu ve ark 

(2002), çalışmalarında sedanter kadınları bel çevresi/kalça çevresi ön testinde 0,86 cm ile sağlık açısından 

risk altında iken,  son testteki 0,83 cm'lik değer ile bayanlar için öngörülen normal sınırlar içerisine 

taşındığını belirtmişlerdir.  Güner ve ark (2017) çalışmasında bel çevresi/kalça çevresi ön testinde 0,82 cm 

iken,  son testteki 0,77 cm'lik bir değere düştüğünü belirtmişlerdir. Bu çalışmaya katılan kadınların 

bel/kalça oranı egzersiz öncesi 0,84 cm’den 0.81 cm’e düşmüştür. Çalışmamızın sonuçları yukarda 

belirtilen araştırmalara benzerlik göstermektedir. Su egzersizleri bel /kalça çevresi oranına olumlu yönde 

etki ettiği söylenebilir.   

Sonuç: Su jimnastik programına katılan Sedanter kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı artışlar gözlemlenmiştir.  8 haftalık su jimnastiği sedanter 

bayanlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte bedensel performans 

ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Sedanter kadınlar su jimnastik programlarına katılmalıdırlar. Okullarda 

ve fitness merkezlerinde su cimnastik programı tanıtılabilir. Su içi aerobik egzersiz programlarının 

yaygınlaşması kişilerin sağlıklı bireyler olarak yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlayacaktır. İyi bir 

yüzme ve fitness bilgisi olan eğitmenlerin, müzik eşliğinde ritimli bir şekilde, koreografilerle ya da kişilere 

uygun antrenman programlarıyla halk arasında su jimnastiğine olan farkındalığı arttırılması sağlanabilir. 

Su jimnastiği egzersizleri, hem eğlenceli vakit geçirip hem de sosyalleşme imkânı sağladığından derin ya 
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da sığ havuzlarda rahatlıkla uygulanabilir. Küçük yaştaki çocukların suyu tanıması ve su hissiyatının 

oluşması için su jimnastiği programları hazırlanabilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE GÜDÜLEYEN NEDENLER 

Osman İMAMOĞLU 

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Burcu GÜLDALI 

Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi 

 

Orhan Ahmet ŞENER 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Öz 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerini fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler araştırılmıştır. Çalışmaya 302 

erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel Aktiviteye 

Güdüleyen Nedenler Ölçeği ve egzersiz davranışları değerlendirme anketi kullanılmıştır. İstatistiksel 

işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. 

Cinsiyete göre kadın ve erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05 ve p<0,001). İlgi ve fiziksel uygunluk boyutunda kadınların puanları 

erkelerden yüksektir. Çalışmada yaş kategorisine göre ilgi, yetenek, görünüm, fiziksel uygunluk ve sosyal 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Branşa göre fiziksel/spor 

aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının karşılaştırılmasında tüm alt ölçeklerde anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük puana spor yapmayan kişiler sahip iken yetenek, 

görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları ile uğraşanlar ferdi sporlarla uğraşanlardan daha 

yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk boyutunda 

değişmekte iken yetenek, görünüm ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite öğrencilerinin spora 

yönlendirilmeleri yanında takım sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal boyutta destek sağlanması 

gereklidir. Elit sporcular için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni bir anket çalışması önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Davranış, Fiziksel aktivite, Güdülenme 

 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

50 
 

MOTIVES FOR PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract 

In this study, the incentives that motivated university students to physical activity were investigated. A total 

of 510 students, including 302 male and 210 female students, voluntarily participated in this study. The 

Motives for Physical Activity Scale and exercise behavior assessment questionnaire were used in the study. 

Independent t-test, ANOVA and LSD tests were used in the statistical analysis. 

 

The variance between the scores of interest and level of physical fitness between men and women according 

to sex was statistically significant (p <0, 05 and p <0,001). The score in the level of interest and physical 

fitness in women is higher than men. According to the age category, interest, ability, appearance, physical 

fitness and social level were statistically significant (p <0, 05 and p <0,001). According to the branch of 

sport, there was a significant difference in all subscales (p <0, 05 and p <0,001) in comparing the subscales 

of motives for taking part in physical / sport activities. The lowest score showed that those who do not play 

sports have higher scores than those who play individual sports (p <0, 05). 

 

Conclusion: Factors affecting individual physical activity vary in the level of interest and physical fitness 

according to sex, but do not change in talent, appearance and social levels. In addition to active involvement 

in sport, it is important that university students also deal with and socially support team sports. For elite 

athletes, a new survey study related to the motivating factors for sportive activity may be recommended. 

 

Keyword: Behavior, Physical Activity, Motivation 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Hareketsiz yaşamın neden olduğu bedensel, ruhsal hastalıklar ve sorunların kaygı verici düzeyde olduğu 

kabul edilmektedir (Arlı ve ark., 2009). Sağlıklı yaşamanın koşullarından, bir tanesi de fiziksel 

aktivitedir. Fiziksel sağlık ve fiziksel uygunluk bir bütündür. Fiziksel aktiviteler sağlık için önemli bir yer 

tutmaktadır ve yapılan fiziksel aktivitelerin sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilmektedir 

(Karacan,2013). Fiziksel aktivite, enerji tüketimi ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak 

tanımlanır (Arslan ve ark., 2003).   Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve 

gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli kronik 

hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, 

yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca 

yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir (Bek, 2008). 

Fiziksel aktivite farklı yaşlardaki bireylerde belirli bir minimum yoğunluk da anatomik, biyokimyasal ve 

fizyolojik değişiklikleri konu alır. Fiziksel olarak uzun süreli aktif bir yaşam için daha iyi ve etkin bir 

fiziksel aktivite uyumuna acil ihtiyaç vardır.  Amerikan Spor Hekimliği Birliği ve Amerikan Diyetisyenler 

Birliği’ ne göre, yetişkinlerin her gün en az 30 dakikalık orta düzeyde şiddetli aktivite yapması 

gerekmektedir (Driskell et all., 2005). Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygıları, aileden 

uzaklaşma, geçim sıkıntısı, sosyalleşememe, gelecek kaygısı gibi birçok olumsuz koşullardan uzaklaşarak 

zinde bir vücut ve akıl sağlığı için mutlaka fiziksel aktivitelere yönlendirilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite 

ile kişi gerilimini azaltabilir, günlük baskılardan uzaklaşabilir ve zihnini zinde tutabilir (Tunay, 2008). 

Fiziksel aktivite, zinde ve neşeli günlük yaşam, vücudu hastalıklara karşı koruma, alınan fazla enerjinin 

doğal bir şekilde harcanıp şişmanlığın önlenmesi, yaşlanma ve yaşlanmanın getirdiği organik gerilemenin 

yavaşlatılması, solunum ve dolaşım sistemlerinin üstün kapasiteye ulaşması ve bu kapasitenin korunması, 

sinirsel gerginliklerin azaltılması ve koroner damar hastalıklarının getirdikleri ölüm olaylarını önleyici ve 

koruyucu etkinin arttırılması, kasa bağlı eklem dokularının sağlık ve işlerliğinin korunması, sosyal 

kaynaşmanın sağlanıp yalnızlıktan kurtulmak ve duruş bozukluklarının önlenmesinde etkili olmaktadır 

(Arabacı ve Çankaya, 2007).  

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık ve fiziksel uygunluğu geliştirmek amacı ile fiziksel ve sportif 

aktivitelere katılım oranları Hollanda’da % 56, Almanya’da % 53, İngiltere’de % 41, Fransa’da % 39, 
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İtalya’da % 35 ve İspanya’da % 28 düzeyinde olduğu (Bottenburg,2011), göz önünde bulundurulursa; % 

3,5’luk oranı ile Türkiye en düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip ülke konumundadır (Çeker ve ark., 2013). 

Fiziksel aktivite ve egzersiz; koruyucu sağlık yaklaşımının bir aracı olarak bireyin sağlığını geliştiren, 

gelişmiş durumunu devam ettiren, yorgunluğa ve hastalıklara karşı direncini arttıran hareketlerin 

toplamıdır. Egzersizin yokluğu ve düşük fiziksel uygunluk seviyesi hastalık ve erken ölümler için çok 

önemli bir risk faktörüdür (Özer ve Baltacı, 2008). Fiziksel aktivitenin günlük yaşantıda alışkanlık haline 

getirilerek hayat boyu devam ettirilmesi birey ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Sağlıklı 

bir yaşam için fiziksel aktivite insanların günlük hayatının bir parçası olmalı ve yaşam tarzı haline 

getirilmelidir. Fiziksel aktivitelere katılımın bireylerde kendini anlatma ve kendine güveni arttırdığı, 

işbirliği, birliktelik ve centilmenlik ruhunu pekiştirdiği, zihin yorgunluğu ve gerginliği azaltmada yardımcı 

olduğu, başarı ve sosyal iletişim becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir (Gür ve Küçükoğlu, 1992). 

Güdülenme davranışa enerji ve yön verir. Güdü ve güdülenme harekete geçirici ve yön tayin edici unsurları 

kapsayan kompleks bir durum olarak değerlendirilebilir. Güdülerin davranışları başlatma, davranışların 

enerji ve şiddet seviyesini belirleme, davranışlara yön tayin etme ve davranışların devamını sağlamak üzere 

4 fonksiyonu mevcuttur (Ünsar, 2011). 

Bu çalışmada değişik fakültelerde öğrenim gören öğrencileri fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenleri 

belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi değişik Fakültelerinden 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 

eğitimlerine devam eden ve gönüllü olarak çalışmaya katılan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 4 

farklı fakültede gerçekleştirilen çalışmaya 302 erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 öğrenci 

gönüllü olarak katılmıştır. 

Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada kişisel bilgi formu, fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler ölçeği ve egzersiz davranışları 

değerlendirme anketi kullanılmıştır. 

Fiziksel Aktiviteye Güdüleyen Nedenler Ölçeği:   30 sorudan oluşan bu ölçek fiziksel aktiviteye katılım 

nedenlerini belirlemektedir. Bu nedenler 5 boyutta değerlendirilmektedir. Bunlar; ilgi/hoşlanmak (çünkü 

eğlenceli), yetenek (çünkü beni fiziksel olarak zorlayan aktivitelerden hoşlanırım), görünüm (çünkü kilomu 

korumak istiyorum, böylece daha iyi görünürüm), fiziksel uygunluk (çünkü fiziksel olarak zinde olmak 

istiyorum) ve sosyal (çünkü arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum) boyutlardır. 7`li likert tipi olan ölçeğin 

puanlaması 1 (kesinlikle doğru değil)`den 7 (kesinlikle doğru)`ye kadar sıralanarak belirlenir. Ölçekte yer 

alan alt bileşenlerden İlgi Boyutunu ifade eden sorular; 2,7,11,18,22,26,29 numaralı sorular, Yetenek 

Boyutunu ifade eden sorular; 3,4,8,9,12,14,25 numaralı sorular, Görünüm Boyutunu ifade eden sorular; 

5,10,17,20,24,27 numaralı sorular, Fiziksel uygunluk Boyutunu ifade eden sorular; 1,13,16,19,23 ve Sosyal 

Boyutunu ifade eden sorular; 6,15,21,28,30 numaralı sorulardır. Her boyut kendi içerisinde 

değerlendirilerek puanlama yapılır (Özkar, 2010).   Bu çalışmada anketin güvenirlik katsayısı 0.81 olarak 

tespit edilmiştir.   

Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi:  Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketinin 

Türkçe versiyonuna ait geçerlik ve güvenirlik çalışması Miçooğulları ark., (2010) tarafından yapılmıştır. 

Ölçek 32 ifadeden oluşmuştur. Ankette yer alan dört maddeye katılımcılar evet/hayır şeklinde ikili cevaplar 

vermişlerdir. İnsanların egzersiz yapma niyetleri ve egzersize katılma alışkanlıkları, maddelere verdikleri 

yanıtlara göre puanlama algoritmaları kullanılarak beş ayrı egzersiz davranış aşaması aşamasına ayrılmıştır: 

Bunlar; niyet öncesi, niyet, hazırlık, hareket ve devamlılıktır (Marcus ve Lewis, 2003).  

  Ankette sırasıyla şu sorular soruldu;(1) Mevcut durumda orta düzeyde yapılan aktiviteye bedensel olarak 

katılmaktayım,(2) Niyetim gelecek 6 ayda orta düzeyde yapılan aktiviteye bedeni olarak katılımımı 

arttırmaktır, (3) Mevcut durumda düzenli olarak orta düzeyde bedensel olarak aktivite yapmaktayım, (4) 6 

aydan bu yana düzenli olarak orta düzeyde yapılan aktiviteye bedensel olarak katılmaktayım ve ilave olarak  

(Çeker ve ark.,2013).  

Verilerin Analizi: Veriler SPSS 21.0 paket programında değerlendirilmiştir.  İstatistiksel işlemlerde 

Bağımsız t- testi, tek yönlü anova ve LSD testleri kullanılmıştır. 

 

 BULGULAR 
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Tablo 1: Cinsiyete göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

 

TABLE DLXVIII.  Alt 

boyutlar 

TABLE DLXIX.  C

insiyet 

TABLE DLXX. N TABLE DLXXI.  O

rtalama 

TABLE DLXXII.  St. 

sapma 

TABLE DLXXIII.  t-

test 

TABLE DLXXIV.  İlgi 

Boyutu 

TABLE DLXXV.  E

rkek 

TABLE DLXXVI.  3

02 

TABLE DLXXVII.  4

2,05 
TABLE DLXXVIII.  5,81 

TABLE DLXXIX.  -

2,03* 

TABLE DLXXX.  K

adın 

TABLE DLXXXI.  2

10 

TABLE DLXXXII.  4

3,18 
TABLE DLXXXIII.  4,59 

TABLE DLXXXIV.  Yet

enek Boyutu 

TABLE DLXXXV.  E

rkek 

TABLE DLXXXVI.  3

02 

TABLE DLXXXVII.  4

1,56 

TABLE DLXXXVIII.  6

,55 

TABLE DLXXXIX.  0,6

9 

TABLE DXC.  K

adın 

TABLE DXCI.  2

10 

TABLE DXCII. 4

1,99 
TABLE DXCIII.  5,26 

TABLE DXCIV.  Gör

ünüm Boyutu 

TABLE DXCV.  E

rkek 

TABLE DXCVI.  3

02 

TABLE DXCVII.  3

2,85 
TABLE DXCVIII.  6,68 

TABLE DXCIX.  -

1,35 

TABLE DC.  K

adın 

TABLE DCI.  2

10 

TABLE DCII.  3

3,59 
TABLE DCIII.  5,90 

TABLE DCIV.  Fizikse

l Uygunluk Boyutu 

TABLE DCV.  E

rkek 

TABLE DCVI.  3

02 

TABLE DCVII. 2

9,30 
TABLE DCVIII.  5,56 

TABLE DCIX.  -3,67** 

TABLE DCX.  K

adın 

TABLE DCXI.  2

10 

TABLE DCXII. 3

1,18 
TABLE DCXIII.  3,64 

TABLE DCXIV.  Sos

yal Boyut 

TABLE DCXV.  E

rkek 

TABLE DCXVI.  3

02 

TABLE DCXVII.  2

7,59 
TABLE DCXVIII.  5,51 

TABLE DCXIX.  1,2

1 

TABLE DCXX.  K

adın 

TABLE DCXXI.  2

10 

TABLE DCXXII.  2

6,94 
TABLE DCXXIII.  4,75 

  *p<0,05  ve **p<0,001 

 

 

Tablo 2:Yaş kategorisine göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

TABLE DCXXIV.  Alt 

boyutlar 

TABLE DCXXV.  Yaş 

kategorisi 

TABLE DCXXVI.  n TABLE DCXXVII.  O

rt. 

TABLE DCXXVIII.  S

t.sapma 

TABLE DCXXIX.  F/L

SD 

TABLE DCXXX.  İlgi 

boyutu 

TABLE DCXXXI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXXXII.  2

07 

TABLE DCXXXIII.  4

3,22 

TABLE DCXXXIV.  5

,17 

TABLE DCXXXV.  9,9

7** 

TABLE DCXXXVI.  1,2

>3 
TABLE DCXXXVII.  2

1-23 yaş (2) 

TABLE DCXXXVIII.  2

01 

TABLE DCXXXIX.  4

2,39 

TABLE DCXL.  5,

01 

TABLE DCXLI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCXLII.  1

02 

TABLE DCXLIII.  3

9,51 

TABLE DCXLIV.  7

,10 

TABLE DCXLV.  Yetene

k boyutu 

TABLE DCXLVI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXLVII.  2

07 

TABLE DCXLVIII.  4

2,88 

TABLE DCXLIX.  5

,24 

TABLE DCL.  12,37*

* 

TABLE DCLI.  1,2>3 TABLE DCLII.  21-23 

yaş (2) 

TABLE DCLIII.  2

01 

TABLE DCLIV.  4

1,44 

TABLE DCLV.  6,

18 

TABLE DCLVI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCLVII.  1

02 

TABLE DCLVIII.  3

8,30 

TABLE DCLIX.  7

,83 

TABLE DCLX.  Görünüm 

boyutu 

TABLE DCLXI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCLXII.  2

07 

TABLE DCLXIII.  3

3,64 

TABLE DCLXIV.  6

,44 

TABLE DCLXV.  7,7

1** 

TABLE DCLXVI.  1,2

>3 
TABLE DCLXVII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCLXVIII.  2

01 

TABLE DCLXIX.  3

3,40 

TABLE DCLXX.  5

,64 

TABLE DCLXXI.  24 

ve sonrası (3) 

TABLE DCLXXII.  1

02 

TABLE DCLXXIII.  2

9,89 

TABLE DCLXXIV.  8

,25 

TABLE DCLXXV.  Fiziks

el Uygunluk Boyutu 

TABLE DCLXXVI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCLXXVII.  2

07 

TABLE DCLXXVIII.  3

0,47 

TABLE DCLXXIX.  4

,19 

TABLE DCLXXX.  4,7

8* 
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TABLE DCLXXXII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCLXXXIII.  2

01 

TABLE DCLXXXIV.  2

9,84 

TABLE DCLXXXV.  5

,39 

TABLE DCLXXXI.  1,2

>3 

TABLE DCLXXXVI.  2

4 ve sonrası (3) 

TABLE DCLXXXVII.  1

02 

TABLE DCLXXXVIII.  2

8,06 

TABLE DCLXXXIX.  6

,51 

TABLE DCXC. Sosyal 

boyut 

TABLE DCXCI.  17-

20 yaş (1) 

TABLE DCXCII.  2

07 

TABLE DCXCIII.  2

8,44 

TABLE DCXCIV.  5

,22 

TABLE DCXCV.  10,

86** 

TABLE DCXCVI.  1,2

>3 
TABLE DCXCVII.  21-

23 yaş (2) 

TABLE DCXCVIII.  2

01 

TABLE DCXCIX.  2

7,01 

TABLE DCC.  4,

72 

TABLE DCCI.  24 ve 

sonrası (3) 

TABLE DCCII.  1

02 

TABLE DCCIII.  2

4,87 

TABLE DCCIV.  6

,41 

          *p<0,05  ve **p<0,001 

 

 

 

 

Tablo 3: Branşa göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılması 

TABLE DCCV.  TABLE DCCVI.   TABLE DCCVII.  n TABLE DCCVIII.  o

rtalama 

TABLE DCCIX.  S

t. sapma 

TABLE DCCX. F/LSD 

TABLE DCCXI.  İ

lgi Boyutu 

TABLE DCCXII.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCXIII.  1

52 

TABLE DCCXIV.  4

0,44 

TABLE DCCXV.  5

,01 

TABLE DCCXVI.  15,63

** 

TABLE DCCXVII.  1<2,

3 
TABLE DCCXVIII.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCXIX.  8

5 

TABLE DCCXX.  4

4,42 

TABLE DCCXXI.  2

,78 

TABLE DCCXXII.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCXXIII.  2

73 

TABLE DCCXXIV.  4

3,29 

TABLE DCCXXV.  5

,60 

TABLE DCCXXVI.  Y

etenek Boyutu 

TABLE DCCXXVII.  S

por yapmayan (1) 

TABLE DCCXXVIII.  1

52 

TABLE DCCXXIX.  3

7,22 

TABLE DCCXXX.  4

,83 

TABLE DCCXXXI.  91,25

** 

TABLE DCCXXXII.  1

<2,3 

TABLE DCCXXXIII.  2

>3 

TABLE DCCXXXIV.  T

akım sporları (2) 

TABLE DCCXXXV.  8

5 

TABLE DCCXXXVI.  4

8,38 

TABLE DCCXXXVII.  2

,67 

TABLE DCCXXXVIII.  F

erdi sporlar (3) 

TABLE DCCXXXIX.  2

73 

TABLE DCCXL.  4

3,52 

TABLE DCCXLI.  5

,54 

TABLE DCCXLII.  G

örünüm Boyutu 

TABLE DCCXLIII.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCXLIV.  1

52 

TABLE DCCXLV.  3

1,21 

TABLE DCCXLVI.  4

,04 

TABLE DCCXLVII.  17,00

** 

TABLE DCCXLVIII.  1

<2,3 

TABLE DCCXLIX.  2>3 

TABLE DCCL.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCLI.  8

5 

TABLE DCCLII.  3

8,58 

TABLE DCCLIII.  4

,30 

TABLE DCCLIV.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCLV.  2

73 

TABLE DCCLVI.  3

3,61 

TABLE DCCLVII.  7

,24 

TABLE DCCLVIII.  F

iziksel 

Uygunluk 

Boyutu 

TABLE DCCLIX.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCLX.  1

52 

TABLE DCCLXI.  2

6,99 

TABLE DCCLXII.  5

,90 

TABLE DCCLXIII.  49,66

** 

TABLE DCCLXIV.  1<2,

3 

TABLE DCCLXV.  2>3 

TABLE DCCLXVI.  Takım 

sporları (2) 

TABLE DCCLXVII.  8

5 

TABLE DCCLXVIII.  3

4,42 

TABLE DCCLXIX.  2

,06 

TABLE DCCLXX.  Ferdi 

sporlar (3) 

TABLE DCCLXXI.  2

73 

TABLE DCCLXXII.  3

1,08 

TABLE DCCLXXIII.  3

,94 

TABLE DCCLXXIV.  S

osyal Boyut 

TABLE DCCLXXV.  Spor 

yapmayan (1) 

TABLE DCCLXXVI.  1

52 

TABLE DCCLXXVII.  2

6,53 

TABLE DCCLXXVIII.  4

,35 

TABLE DCCLXXIX.  4

,05* 

TABLE DCCLXXX.  1<2,

3 

TABLE DCCLXXXI.   

TABLE DCCLXXXII.  T

akım sporları (2) 

TABLE DCCLXXXIII.  8

5 

TABLE DCCLXXXIV.  2

9,38 

TABLE DCCLXXXV.  2

,46 

TABLE DCCLXXXVI.  F

erdi sporlar (3) 

TABLE DCCLXXXVII.  2

73 

TABLE DCCLXXXVIII.  2

7,66 

TABLE DCCLXXXIX.  5

,82 

             *p<0,05  ve **p<0,001 
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Tablo 4: Davranış değişim basamaklarına göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt 

boyutlarının karşılaştırılması 

 

TABLE DCCXC.   TABLE DCCXCI.  Değişi

m basamakları 

TABLE DCCXCII.  n TABLE DCCXCIII.  o

rtalama 

TABLE DCCXCIV.  S

t. sapma 

TABLE DCCXCV.  F/LS

D 

TABLE DCCXCVI.  İ

lgi Boyutu 

TABLE DCCXCVII.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCXCVIII.  2

26 

TABLE DCCXCIX.  4

3,44 

TABLE DCCC.  5,

23 

TABLE DCCCI.  13,17

** 

TABLE DCCCII.  5<1,

2,3,4 
TABLE DCCCIII.  Eğilim 

(2) 

TABLE DCCCIV.  6

0 

TABLE DCCCV.  4

3,39 

TABLE DCCCVI.  5

,32 

TABLE DCCCVII.  Hazırlı

k (3) 

TABLE DCCCVIII.  5

5 

TABLE DCCCIX.  4

3,59  

TABLE DCCCX.  8

,14 

TABLE DCCCXI.  Hareke

t (4) 

TABLE DCCCXII.  7

1 

TABLE DCCCXIII.  4

1,82 

TABLE DCCCXIV.  3

,50 

TABLE DCCCXV.  Devam

lılık (5) 

TABLE DCCCXVI.  9

8 

TABLE DCCCXVII.  3

9,13 

TABLE DCCCXVIII.  5

,06 

TABLE DCCCXIX.  Y

etenek Boyutu 

TABLE DCCCXX.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCCXXI.  2

26 

TABLE DCCCXXII.  4

3,93 

TABLE DCCCXXIII.  5

,13 

TABLE DCCCXXIV.  4

0,14** 

TABLE DCCCXXV.  5

<1,2,3,4 

TABLE DCCCXXVI.  1

>4 

TABLE DCCCXXVII.  E

ğilim (2) 

TABLE DCCCXXVIII.  6

0 

TABLE DCCCXXIX.  4

2,66  

TABLE DCCCXXX.  4

,78 

TABLE DCCCXXXI.  H

azırlık (3) 

TABLE DCCCXXXII.  5

5 

TABLE DCCCXXXIII.  4

1,46 

TABLE DCCCXXXIV.  8

,19 

TABLE DCCCXXXV.  H

areket (4) 

TABLE DCCCXXXVI.  7

1 

TABLE DCCCXXXVII.  4

1,43 

TABLE DCCCXXXVIII.  4

,22 

TABLE DCCCXXXIX.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCXL.  9

8 

TABLE DCCCXLI.  3

5,90 

TABLE DCCCXLII.  5

,46 

TABLE DCCCXLIII.  G

örünüm Boyutu 

TABLE DCCCXLIV.  E

ğilim öncesi (1) 

TABLE DCCCXLV.  2

26 

TABLE DCCCXLVI.  3

4,21 

TABLE DCCCXLVII.  6

,58 

TABLE DCCCXLVIII.  9

,81** 

TABLE DCCCXLIX.  4

,5<1,2 

TABLE DCCCL.  2,3>

4 

TABLE DCCCLI.  Eğilim 

(2) 

TABLE DCCCLII.  6

0 

TABLE DCCCLIII.  3

4,72  

TABLE DCCCLIV.  8

,81 

TABLE DCCCLV.  Hazırlı

k (3) 

TABLE DCCCLVI.  5

5 

TABLE DCCCLVII.  3

1,21 

TABLE DCCCLVIII.  9

,69 

TABLE DCCCLIX.  Hareke

t (4) 

TABLE DCCCLX.  7

1 

TABLE DCCCLXI.  2

9,00 

TABLE DCCCLXII.  3

,47 

TABLE DCCCLXIII.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCLXIV.  9

8 

TABLE DCCCLXV.  3

0,55 

TABLE DCCCLXVI.  4

,89 

TABLE DCCCLXVII.  F

iziksel 

Uygunluk 

Boyutu 

TABLE DCCCLXVIII.  E

ğilim öncesi (1) 

TABLE DCCCLXIX.  2

26 

TABLE DCCCLXX.  3

1,38 

TABLE DCCCLXXI.  3

,62 

TABLE DCCCLXXII.  2

3,88** 

TABLE DCCCLXXIII.  5

<1,2,3,4 

TABLE DCCCLXXIV.  1

>4 

TABLE DCCCLXXV.  E

ğilim (2) 

TABLE DCCCLXXVI.  6

0 

TABLE DCCCLXXVII.  3

0,33 

TABLE DCCCLXXVIII.  2

,87 

TABLE DCCCLXXIX.  H

azırlık (3) 

TABLE DCCCLXXX.  5

5 

TABLE DCCCLXXXI.  3

0,77  

TABLE DCCCLXXXII.  5

,98 

TABLE DCCCLXXXIII.  H

areket (4) 

TABLE DCCCLXXXIV.  7

1 

TABLE DCCCLXXXV.  2

8,96 

TABLE DCCCLXXXVI.  3

,75 

TABLE DCCCLXXXVII.  D

evamlılık (5) 

TABLE DCCCLXXXVIII.  9

8 

TABLE DCCCLXXXIX.  2

6,02 

TABLE DCCCXC.  6

,73 

TABLE DCCCXCI.  S

osyal Boyut 

TABLE DCCCXCII.  Eğilim 

öncesi (1) 

TABLE DCCCXCIII.  2

26 

TABLE DCCCXCIV.  2

7,85 

TABLE DCCCXCV.  5

,83 

TABLE DCCCXCVI.  7

,53** 

TABLE DCCCXCVII.  5

<1,2 

TABLE DCCCXCVIII.  2

>1,3,4 

TABLE DCCCXCIX.  E

ğilim (2) 

TABLE CM.  6

0 

TABLE CMI.  2

9,30  

TABLE CMII.  5,

70 

TABLE CMIII.  Hazırlık 

(3) 

TABLE CMIV.  5

5 

TABLE CMV.  2

7,00 

TABLE CMVI.  5,

79 
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TABLE CMVII.  Hareke

t (4) 

TABLE CMVIII.  7

1 

TABLE CMIX.  2

5,83 

TABLE CMX.  3,

41 

TABLE CMXI.  Devamlılı

k (5) 

TABLE CMXII.  9

8 

TABLE CMXIII.  2

5,28 

TABLE CMXIV.  3

,98 

            **p<0,001 

 

 

Tablo 5: Fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler ölçeğinin her bir madde ortalaması 

 

Alt Boyut Ölçek maddeleri Ortalama 

İlgi boyutu 2. Çünkü eğlenceli   6,30 

7.Çünkü bu aktiviteyi yapmayı seviyorum 6,35 

11.Çünkü beni mutlu ediyor 6,33 

18.Çünkü aktivitenin İlgi çekici olduğunu düşünüyorum 5,72 

22.Çünkü bu aktiviteden zevk alıyorum 6,22 

26.Çünkü bu aktiviteyi harekete geçirici buluyorum 6,02 

29.Çünkü katılım heyecanından hoşlanıyorum 5,45 

Yetenek 

Boyutu: 

3.Çünkü  beni fiziksel olarak zorlayan  aktivitelerle 

uğraşmaktan hoşlanırım. 

5,75 

4.Çünkü yeni beceriler elde etmek istiyorum 5,73 

12.Çünkü var olan beceri seviyemi devam ettirmek istiyorum. 6,11 

14.Çünkü fiziksel  olarak  zorlayıcı  aktivitelerden 

hoşlanıyorum 

5,45 

25.Çünkü bu aktivitede daha iyi duruma gelmek istiyorum 6,19 

8.Çünkü var olan becerilerimi geliştirmek istiyorum  6,39 

9.Çünkü mücadeleyi seviyorum  6,07 

Görünüm 

Boyutu: 

5.Çünkü kilomu korumak istiyorum, böylece daha iyi görünürüm 5,72 

10.Çünkü kaslarımı şekillendirmek istiyorum, böylece daha iyi 

görünürüm 

5,86  

17.Çünkü dış görünüşümü güzelleştirmek istiyorum  5,59  

20.Çünkü diğer insanlar için çekici olmak istiyorum 4,88   

24.Çünkü vücut şeklimi geliştirmek istiyorum 5,98  

27.Çünkü eğer aktiviteyi yapmazsam kendimi fiziksel olarak gösterişsiz 

hissedeceğim 

5,08  

Fiziksel 

Uygunluk 

Boyutu: 

1.Çünkü fiziksel olarak zinde (sağlıklı) olmak istiyorum  6,33  

13.Çünkü daha fazla enerjiye sahip olmak istiyorum  6,07  

16.Çünkü kardiyovasküler düzeyimi geliştirmek istiyorum 5,51  

19.Çünkü sağlıklı yaşamak için fiziksel gücümü korumak istiyorum 5,97  

23.Çünkü fiziksel sağlığımı ve görünüşümü korumak istiyorum 6,02  

Sosyal Boyut: 6.Çünkü arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum 5,57  

15.Çünkü bu aktiviteyle ilgilenen insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırım  5,68  

21.Çünkü yeni insanlarla tanışmak istiyorum 5,00   

28.Çünkü arkadaşlarım benimde katılmamı istiyor  5,18  
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30.Çünkü bu aktiviteyi yaparken diğer insanlarla zaman harcamaktan 

zevk alıyorum  

5,94  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada alt boyutlardan ilgi boyutunun ortalaması kadınlarda 543,18 ve erkeklerde 

42,05; yetenek boyutunun ortalaması kadınlarda 41,99 ve erkeklerde 41,56; görünüm boyutunun ortalaması 

kadınlarda 33,59 ve erkeklerde 32,85; fiziksel uygunluk boyutu ortalaması kadınlarda 31,18 ve erkeklerde 

29,30 iken sosyal boyutun ortalaması kadınlarda 26,94 ve erkeklerde 27,59 olarak tespit edilmiştir (Tablo 

1).  İlgi ve fiziksel uygunluk boyutunda kadınların puanları erkelerden yüksektir. Cinsiyete göre kadın ve 

erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,05 ve p<0,001).  Karacan (2013) çalışmasında ilgi ve fiziksel uygunluk alt boyutlarını kadınlarda 

erkeklerden yüksek bulmuştur. Bu çalışmada da aynı sonuç görülmektedir. 

İlgi boyutunda ise bireylerin katıldıkları aktivitede eğlenmesi, mutlu olması ve zevk alarak heyecan duyma 

güdüleri ön plana çıkmaktadır (Karacan,2013). O halde kadınların erkeklere göre katıldıkları aktivitelerde 

eğlenme, mutlu olma ve zevk alarak heyecan duyma güdüleri daha fazladır. Yine fiziksel uygunluk boyutu 

değerlendirildiğinde bireylerin fiziksel olarak zinde (sağlıklı) olmak istemeleri, daha fazla enerjiye sahip 

olmak istemeleri, kalp ve damar gelişimini sağlamak istemeleri, fiziksel güçlerinin devamlılığını ve 

görünüşlerini koruma istekleri kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur.   Her ne kadar anlamlı bir 

farklılık bulunmasa da daha çok dış görünüşün ön plana çıktığı görünüm boyutunda kadınların puanı daha 

yüksektir. Görünüm boyutu kiloları koruma, vücut şekillerini geliştirerek daha çekici olma arzusunu 

barındırır. Görünüm boyutu düşük olursa insanlar kendilerini fiziksel olarak gösterişsiz hissedebilirler. Bu 

çalışmada anlamlı farklılık bulunmasa da erkelerin sosyal boyut puanı kadınlardan yüksektir. Bireylerin 

sosyalleşmesi, arkadaşları ile var olan ilişkilerini güçlendirmesi veya yeni arkadaşlıklar kurması amacıyla 

katıldıkları aktivitelerde diğer bireylerle vakit geçirmekten zevk alma arzuları sosyal boyutun bileşenlerini 

oluşturmaktadır (Karacan,2013). Erkeklerin sosyal boyut puanları yüksek olması Türk toplumunda 

erkeklerin daha aktif davranmalarının da etkisi olabilir. 

Çalışmada yaş kategorisine göre 17-20 yaş ve 21-22 yaş grubu puanları 24 yaş ve sonrası gruptan yüksektir. 

Bu puan yüksekliği ilgi, yetenek, görünüm, fiziksel uygunluk ve sosyal boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Karacan (2013) çalışmasında 23 yaş ve üstü grupta alt ölçek 

puanlarını daha genç olanlardan düşük bulmuştur (Tablo 2). Çalışmamızda da yaş grubu arttıkça ölçek 

puanları düşmüştür. 

Çalışmada branşa göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının 

karşılaştırılmasında tüm alt ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük puana 

spor yapmayan kişiler sahip iken yetenek, görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları ile 

uğraşanlar ferdi sporlarla uğraşanlardan daha yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Spor 

yapmayan üniversite öğrencilerinin spora yönlendirilmesi yanında ferdi sporları yapanların da takım 

sporları ile de ilgilenmelerinin yerinde bir davranış olacağı düşünülmektedir. 

Callaghan ve ark. (2002), hazırlık, hareket ve devamlılık egzersiz davranış basamaklarında olan bireylerin, 

egzersiz davranış basamağının alt aşamalarında olan yani hareketsiz gruptaki (eğilim öncesi ve eğilim 

basamakları) bireylere göre egzersiz öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışmada 

davranış değişim basamaklarına göre fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt 

boyutlarının karşılaştırılmasında tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(p<0,001).  Örneğin İlgi ve yetenek boyutunda en yüksek puanı eğilim öncesi aşamasında olanlar 43,44 ve 

43,93 puan olarak almış iken en düşük puanı devamlılık aşamasında olanlar 39,13 ve 35,90 puan olarak 

almıştır (Tablo 4). Tüm alt boyutlarda eğilim öncesi aşamadan eğilim, hazırlık, hareket ve devamlılık 

aşaması puanları sıralı şekilde düşmüştür.   Bu durum sportif aktiviteye katılım arttıkça spora güdüleyen 

etkenlerin önemini yitirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle elit sporcular için sportif aktiviteye 

güdüleyici etkenler için yeni bir anket çalışması önerilebilir. 

Çalışmada ölçekte sorulara verilen cevaplara bakıldığında genelde 6 ile 7 puan aralığında olduğu 

görülmektedir. Ölçekte “4 biraz doğru” ve “7 kesinlikle doğru” olarak ifade edilmiştir. Ölçek maddelerine 

verilen cevaplara göre kesinlikle doğruya yakın puanlar elde edilmiştir. Katılımcılar eğlenceli,  aktiviteyi 
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yapmayı seven, aktivitenin onu mutlu ettiği ve ondan zevk aldığı, onun için ilgi çekici olduğu ve 

heyecandan hoşlanma durumunda kesin doğruya yakın işarette bulunmuşlardır. O halde bu etkenler yüksek 

düzeyde motive eden etkenler olarak kabul edilebilir.    Yetenek boyutu alt maddelerinden alınan puanlara 

göre fiziksel olarak zorlayan aktivitelerle uğraşma ve zorlayıcı aktivitelerden hoşlanma, yeni beceriler elde 

etmek ve var olan beceri seviyesini devam ettirmek isteme,  daha iyi duruma gelmek isteme ve mücadeleyi 

sevme durumlarında da çok istekli oldukları şeklinde yorumlanabilir. Görünüm boyutu alt maddeleri 

puanına göre ise kiloyu korumak, daha iyi görünmek, dış görünüşü güzelleştirmek, diğer insanlar için çekici 

olmak, vücut şeklini geliştirmek, kendini gösterişsiz hissetmekten kaçınma durumlarında ilgi ve yetenek 

boyut alt maddelerinden daha düşük puan aldıkları görülmüştür. Katılımcılar için spora güdüleme 

konusunda önemli olmakla beraber ilgi ve yeteneği geliştirmeden daha az önemlidirler.  Fiziksel uygunluk 

boyutu alt maddeleri ortalama puanlarına bakıldığında zinde olmak, daha fazla enerjiye sahip olmak sağlığı 

ve görünüşü korumak istekleri kalp ve damar sistemini geliştirmek ve fiziksel gücü korumak isteğinden 

azda olsa daha önemlidir. Sosyal boyut alt maddelerinde ise en düşük puan ortalaması bulunmuştur.  

Arkadaşlarla birlikte olmak, aktiviteyle ilgilenenlerle birlikte olmak, yeni insanlarla tanışmak isteği, diğer 

insanlarla zaman harcamaktan memnun olma isteği biraz doğrunun üzerinde bulunmuştur. Bu durum 

toplumda sosyal ilişkilerin azalması, insanların sosyal ilişkilere girmekte korkuları olması veya değişik 

rahatsızlıkların olması şeklinde yorumlanabilir. Sosyal boyutta üniversite öğrencilerine destek olunması 

önerilir. 

Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk boyutunda 

değişmekte iken yetenek, görünüm ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite öğrencilerinin spora 

yönlendirilmeleri yanında takım sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal boyutta destek sağlanması 

gerekli olabilir. Spora yönlendirmede ve spor merkezlerinde güdüleyici etmelerden yararlanılmalıdır. Elit 

sporcular için sportif aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni bir anket çalışması önerilebilir. 
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Egzersiz Danışmanlığında Psikolojik Faktörler 

(Psychological Determinants of Exercise Counselling) 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gözde ERSÖZ 

 

 

Öz 

Fiziksel olarak aktif yaşamanın sağlığa olan faydaları bu konuda yapılan araştırmalar tarafından açıkça 

ortaya konmuştur. Kalp-dolaşım hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıkların risklerini azaltarak 

yaşamımıza faydalı olan egzersiz, aynı zamanda duygu durumumuzu, genel öz-yeterliği ve psikolojik 

olarak iyi oluş halimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Son zamanlarda bireylerin sağlıklı kalabilmesi için 

yapılan tavsiyeler minimum olarak haftada ortalama 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması 

gerektiği yönündedir. Sağlık için yapılan bu türden tavsiyelere rağmen dünyada ve ülkemizde yetişkin 

bireyler söz konusu fiziksel aktivite düzeyine ulaşmış değildirler. Egzersiz psikolojisi alanında yapılan 

çalışmalar egzersizin fiziksel ve psikolojik faydalarının gerçekleşebilmesi için egzersize katılımın devamlı 

olması gerekliliğini belirtmesine rağmen, egzersize başlayanların yaklaşık olarak %50’si egzersizi ilk 6 

ayda bıraktıklarını belirtmektedirler. Egzersize başlama, egzersizi bırakma ve egzersize yeniden başlama 

şeklinde gerçekleşen egzersiz davranışı dinamik bir davranıştır ve bireyler egzersiz danışmanına farklı 

aşamalarda gelebilmektedir. Ayrıca her bireyin spor geçmişi, egzersiz ortamında yaşadığı kaygılar ve 

yeterlik duyguları farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla egzersiz danışmanlığı için gelen her birey kendine 

özgü danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar. Bu sebeple egzersiz alışkanlığını kazanmak isteyen herkese 

standart kalıplarla davranılamamaktadır. Egzersiz konusunda danışmanlık hizmeti veren bireyler veya 

kurumlar sporun içinden geldikleri için zaman zaman sedanter (hiç spor yapmamış) veya egzersize başlayıp 

bırakmış olan bir kişinin psikolojisini anlamakta zorluk çekebilmektedir. Bu sunumda ele alınan konular 

egzersiz danışmanlığı yapan bireylerin danışanlarının duygularını daha iyi anlamalarını ve egzersizde farklı 

motivasyonel stratejileri öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu bağlamda bu sunumda egzersiz danışmanlığında 

psikolojik faktörler ele alınacak, egzersiz davranışını 5 basamağa bölen Kuramlar Arası Model kapsamında, 

her basamakta kişileri egzersize nasıl motive edeceğimize dair açıklamalar yapılacak ve son zamanlarda 

egzersiz esnasında kullanılan telefon uygulamaları ve çeşitli ekipmanların egzersizde hedef belirleyerek 

egzersiz motivasyonumuza nasıl katkıda bulunacağımıza dair konular ele alınacaktır. 

 

GİRİŞ 

Düzenli egzersiz yapılarak hareketsiz bir yaşantının neden olduğu organik ve fiziki bozukluklar önlenebilir 

veya yavaşlatılabilir, beden sağlığının temeli olan fizyolojik kapasite yükseltilebilir, fiziksel uygunluk ve 

sağlık uzun yıllar korunabilir (Griffith, 2002). Düzenli fiziksel egzersizin yararları üzerine yapılan 

araştırmalar sağlık profesyonellerinin literatüründe 1950’li yılların basından itibaren yer almaya 

başlamıştır. Bu dönemde yapılan yayınlarda fiziksel egzersizin sağlığı geliştirme ve hastalıkları önlemede 

yararlı bir davranış biçimi olduğu vurgulanmıştır (Speck, 2002). 1960’lı yıllara gelindiğinde, uzay 

hekimliği çalışmaları çerçevesinde uzun süreli uzay yolculukları sırasında insanların karşılaştıkları 

yerçekimsiz ve hareketsiz yasam koşullarında organizmada oluşan değişiklikler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmaların paralelinde tüm dünyada hareket azlığının kardiovasküler risk faktörlerinden 

biri olarak kabul edilmesiyle birlikte konuya ilgi artmış ve çalışmalar hızlandırılmıştır (Sevim 2002). 

1978’de American Collage of Sports Medicine; fiziksel egzersiz için bir rehber yayınlamıştır. Bu rehbere 

göre fiziksel egzersizin haftada 3-5 kez, 15-60 dakika süre ile kalp hızını %60-90 oranında arttırmasının 

sağlığı geliştirmek için yararlı olacağı vurgulanmaktadır. 1980’li yıllara gelindiğinde ise egzersizin pozitif 

bir sağlık davranışı olduğuna yönelik araştırmalar daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan 

tıbbi araştırmalar fiziksel egzersizin kardiovasküler hastalıklardaki risk faktörlerini azalttığını 

göstermektedir. Yine aynı dönemde fiziksel aktivite düzeyi ile kan basıncı, kolesterol düzeyi ve beden kitle 

indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (Challagan, 2004;Speck, 2002). 

2000’li yıllara gelindiğinde “ Sağlıklı İnsan 2000 ” ulusal sağlık amaçları çerçevesinde yeni bir bakış açısı 

geliştiren ABD, egzersizin yasam kalitesini geliştirdiğini, hastalıklar ve sakatlıkları önlediğini ve ölüm 

oranını azalttığını açıklamıştır (Speck, 2002). 
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Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik kazanmada yararlı olduğu konusunda giderek daha fazla 

bulgu edinilmektedir. Bununla birlikte optimal bir sağlık için yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun yeteri 

kadar fiziksel aktivite yapmadıkları araştırmalarda gözlenmektedir (Bedard, 1995).  

Fiziksel aktivitenin bu pozitif etkileri doğrultusunda birçok gelişmiş ülkede fiziksel aktiviteye katılımı 

özendirmek, toplum sağlığının öncelikli hedefleri arasında yer almıştır (Cengiz, Aşçı ve İnce, 2008). Bu 

hedefleri gerçekleştirebilmek, fiziksel aktiviteye katılımı arttırmakla mümkündür ve bu bağlamda fiziksel 

aktivite davranışının devamlılığı sağlamak için etkili olan kişisel ve toplumsal tüm faktörleri ortaya koymak 

ve “herkes için spor” sloganıyla 3 yaşından 93 yaşına tüm insanların aktif bir yasam tarzını benimsemesi 

önemlidir. Son zamanlarda, fiziksel aktivite ve egzersize ilişkin psikolojik (Challagan, 2004; Mead ve ark., 

2010) faktörler sağlık ve spor bilimleri alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların ilgi odağı olmuştur 

(Biddle, Fox ve Boutcher, 2000). Bu panelde, bireylerin egzersiz davranışına başlamasında ve bu davranışı 

sürdürmesinde etkili olan psikolojik faktörlere değinilecek ve spor merkezlerinde görev yapmakta olan 

fitness danışmanlarına danışanlarının egzersize devam etmesi konusunda neler yapabileceklerine dair 

tavsiyelerde bulunulacaktır. 

Etkili Egzersiz Danışmanlığının Stratejileri 

Egzersiz davranışını kazandırmaya yönelik aşağıda ele alınan davranışsal ve bilişsel değişkenlere dikkat 

ederek danışanlarınızın egzersize bağlılığına yardımcı olabilirsiniz (Anshel ve ark., 2003): 

 

1.Fiziksel konum 

Egzersiz danışanının işi veya evine yakın bir konumda egzersiz yapmasının egzersizde devamlılığın 

sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. Bireylerin evde egzersiz yapması onların rahatlığı açısından 

iyi olabilir ama gene evde egzersiz yapanların fitnes salonlarında veya dış mekanda egzersiz yapanlara göre 

daha az bu davranışı benimsedikleri görülmüştür. Egzersiz ortamının parlak ışıklı, renkli ve canlı bir 

atmosferde olması, egzersiz danışmanı eşliğinde çalışılması kişiler için daha caziptir ve egzersizde 

devamlılığın sağlanmasında etkilidir.  

 

2.Planlama 

Egzersiz programını iyi planlamalıyız. Kişinin gün içinde en enerjik olduğu saati ve günlük rutininde 

kendini fiziksel ve duygusal olarak en rahat hissedeceği saati seçmelerini sağlamalıyız. Uyku saatinden 2 

saat önce aerobik antrenman yapılmamalı bu durum derin uyku süresini dolayısıyla uyku kalitesini 

düşürmektedir. 

 

3.Yeni Başlayanlarda Egzersiz Danışmanının Rolü 

Egzersize yeni başlayan kişilerin stres ve kaygı düzeyleri yüksek olacaktır. Yeni başlayan danışanlara 

verilen egzersiz programı onlarda sakatlık korkusu, vücudun egzersize vereceği tepkiden korkma gibi 

kaygılara yol açacaktır. Ayrıca genelde fitnes salonları genç, fit ve çekici kişilerin tercih ettiği yerler olduğu 

için kendi fiziksel görünümleri ve fiziksel uygunluk düzeylerinden de çekingenlik yaşayabilirler. 

Çoğunlukla egzersizi doğru yapıp yapmadıkları konusunda ve doğru egzersiz ekipmanını kullanıp 

kullanmadıkları konusunda endişe yaşarlar. Bu düşünce ve kaygılara en çok neden olan şey başkalarının 

önünde (diğer egzersiz üyeleri) yeni karşılaştığınız bir program ile egzersiz yapıyor olmaktır. Bu sebeple 

fitnes salonuna ilk kez gelen kişi karşılanmalı, rahatlatılmalı ve yapacakları konusunda çok yalın bir dille 

bilgilendirilmelidirler. 

Egzersiz danışmanları danışanların kaygılarını anlayabilmeli, bu kaygıları gidermeye gayret etmeli, 

kişilerin egzersiz hedeflerini ve fiziksel uygunluk düzeylerini belirleyip onlara bu yönde uygun egzersiz 

programı hazırlamalıdırlar. Egzersiz ortamında onlar için belirsiz, kaygı verici, fiziksel ve duygusal olarak 

onları zorlayacak durumları ortadan kaldırmalıdırlar. Onların daha rahat hissetmeleri için fitnes salonuna 

aidiyet hissi geliştirilebilir, salona gelen diğer üyelerle iletişim ve arkadaşlık kurmaları sağlanabilir.  

 

4.Hedef Belirleme 

Doğru hedefler belirlemek egzersize yeni başlayan kişilerin, egzersizde devamlılık sağlaması açısından çok 

önemlidir. Genelde 6 ay içinde egzersizi bırakmak kişilerin hedeflerine ulaşamadığını düşünmesinde 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden danışanlara ulaşılabilir hedefler belirlemek çok önemlidir. 
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Zorlayıcı olmayan kısa vadeli, performansa dayalı hedefler özgüveni artırır ve egzersiz programına 

devamlılığı sağlar. Egzersizi bırakmak çaresizlik ve düşük öz-kontrol duyguları eşliğinde gerçekleşir. 

Mesela “Koşu bandında 20 dakika hiç durmadan kardio egzersizimi tamamlayacağım”, “Üst vücutta 3 set 

direnç egzersizimi tamamlayacağım” veya “İnterval antrenmanımda 150 kalp hızına erişeceğim” gibi 

hedefler kısa vadede konulacak uygun hedeflerdir.  Bu hedeflerin performans hedefleri olduğuna dikkat 

ediniz. Sonuç odaklı değil performans odaklı hedefler konulmalı. Belirli bir kiloya ulaşmak veya vücut yağı 

yüzdesinde belirli bir rakama ulaşmak sonuç odaklıdır ve uzun süreli bir hedeftir. Bu türden hedefler sizin 

kontrolünüz dışında olduğu ve birçok faktörden etkilendiği için ilk planda tavsiye edilmez.  

 

5.Sosyal Etkileşim ve Destek 

Bazı egzersiz katılımcıları kalabalıktan izole bir şekilde egzersiz yapmayı tercih ederken çoğunluğu 

etkileşim halinde olmaktan keyif almaktadır. Özellikle yeni başlayanlar diğer üyelerle arkadaşlık 

kurduklarında kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Egzersiz danışmanının öncelikli amacı danışana 

kendini tanıtmak, uygun egzersiz programını vermek ve öğretmek olmalı ve sonrasında da danışanı diğer 

üyelerle tanıştırma konusunda girişimlerde bulunmalıdır. Birey evde egzersiz yapıyorsa ailesinin bu konuda 

onu desteklemesi çok faydalı olacaktır. Araştırmalar sosyal desteğin egzersizde devamlılığın 

sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. 

 

6.Ödüller 

Danışanların kısa vadeli hedeflerine ulaştıklarında çeşitli ödüller vermek onların egzersiz motivasyonuna 

faydalı olacaktır. 

 

7.Eğitim Materyalleri 

Yapılan işin değeri yazıya döküldüğünde daha anlaşılır olabilmektedir. Danışanlara onların anlayacağı 

düzeyde egzersizle alakalı eğitim materyali vermek (ağır bir dille yazılmış akademik makale değil, daha 

uygun bir dille yazılmış kaynaklar) onların uğraştıkları etkinliği daha iyi anlamalarına ve egzersiz 

alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olacaktır.  Aylık yayımlanan, farklı egzersiz türlerini, tekniklerini ve 

araştırma sonuçlarını ortaya koyan dergi gibi yayınlar egzersiz motivasyonunu etkili bir şekilde arttırabilir. 

 

8.Kulüpler, Organizasyonlar ve Programlar 

İnsanların bir gruba ait olma ihtiyaçları vardır. Katıldıkları gruplarda insanlar rahatlık, güven ve sosyal 

ihtiyaçlarını giderirler. Spor salonuna bu şekilde bağlılık hissi duyabilirler. Egzersiz programı ve spor 

tesisine bağlılık duyan bireylerin egzersize devam etme olasılıkları da daha yüksek olacaktır. Fitness salonu 

sahipleri haftalık etkinliklerle kulüp üyelerini biraraya getirebilir ve onların arkadaşlık kurmaları ve 

sosyalleşmeleri için zemin hazırlayabilirler. Haftalık egzersiz ile ilgili seminerler, pazar günü koşusu, 

şirketler veya kulüp üyeleri arasında farklı spor dallarından yarışmalar egzersiz motivasyonunu arttıran 

örnek etkinliklerdir. 

 

9.Kayıt altına almak 

Egzersize katılan bireylerin egzersiz ile ulaşmak istedikleri hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için neler 

yaptığını ve sonucunda neler kazandığını yazıya dökmesi için bir egzersiz defteri tutması önemlidir. Bu 

defter onun içsel motivasyonunu arttıracak ve algılanan yeterlik düzeyini arttıracaktır. Egzersiz 

danışmanlarının da danışanlarının özelliklerini, fiziksel ölçümlerini, ilk egzersize başladıkları düzeyi 

unutmamaları için benzer bir şekilde danışmanlık yaptıkları bireyin özelliklerini kayıt altına almaları 

gerekmektedir. Ayrıca danışanlarının o günkü egzersiz programındaki performanslarını kendilerince "Ali 

bu gün iyi iş çıkardı", "Gözde bugün egzersiz programını isteksizce yaptı" gibi kişisel değerlendirmeler de 

danışanın için egzersiz danışmanı tarafından tutulan not defterine yazılabilir. Egzersiz programında yer alan 

egzersiz şiddeti, süresi ve sıklığı gibi değerleri ile gerçekte yapılan değerleri de not almak kişilerin takibinin 

daha düzgün yapılması ve onları daha iyi yönlendirilmesinin sağlanmasında önemlidir. 

Egzersiz davranışında kayıt altına alınabilecek öğeler: 

a) Egzersizden dolayı kişisel sağlık faydaları 

b) Fiziksel aktiflik düzeyi (gün içindeki tüm aktiviteler) 

c) Düzenli ve planlı yapılan egzersiz program 
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d) Dinlenik kalp atım sayısı 

e) Egzersiz esnasında ulaşılan kalp atım sayısı 

f) Egzersiz engellerine yönelik çözüm önerileri 

g) Fiziksel ölçümler  

 

 

 

 

ÖZETLER   | ABSTRACTS   
 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

63 
 

Kastamonu Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Pedagojik Formasyona Yönelik Görüşleri 

 

 

Ayşe Topaloğlu - Cansu Koparan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 
 

ÖZ 
 

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR 

YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK 

FORMASYONA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük 

eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin formasyon programına yönelik görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya, beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden 7, antrenörlük 

eğitimi bölümünden 7 ve spor yöneticiliği bölümünden 7 olmak üzere toplam 21 öğrenci katılmıştır. 

Araştırma, nitel olarak desenlenmiştir ve nitel veri toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

hazırlanan ve uzman görüşün alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin, 

formasyon programının kaldırılması gereken yetersiz bir program olduğu görüşüne sahip oldukları 

görülmektedir. Antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ise, formasyon programının 

sınırlılık getirilmesi gereken bir program olduğu ve derslerin yetersiz olduğu düşüncesine sahip oldukları 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Formasyon Eğitimi, Beden Eğitimi, Spor 
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8 Haftalık Nordı̇c Hamstrı̇ng Egzersı̇zı̇nı̇n Hamstrı̇ng Quadrı̇ceps Oranına ve Hamstrı̇ng Kas 

Kuvvetı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zait Burak Aktuğ - Arş.Gör. Ali Kerim Yılmaz - Doç.Dr. Serkan İ̇bı̇ş - Hasan 

Aka - Öğr.Gör. Cengiz Akarçeşme - Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen 
 

ÖZ 

 

 Yapılan çalışmanın amacı 8 haftalık Nordic Hamstring egzersizinin (NH) hamstring kas kuvvetine ve 

hamstring/quadriceps (H/Q) oranına etkisinin incelenmesidir. Yapılan çalışmaya amatör 22 genç futbolcu 

katılmıştır. Futbolcular sadece futbol antrenmanı yapan kontrol grubu (KG) (n=11) ve futbol antrenmanına 

ilaveten NH uygulayan Nordic Hamstring egzersiz grubu (NHEG) (n=11) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 

Futbolcuların izokinetik diz kas kuvvetleri çalışmanın hemen başlangıcında ve 8 haftalık NH egzersizinden 

sonra olmak üzere iki kez ölçülmüştür. Futbolcuların izokinetik diz kas kuvvetlerini belirlemede izokinetik 

dinamometre kullanılmıştır. Futbolcuların izokinetik kas kuvvetlerinin ön test-son test sonuçları arasındaki 

farklılık Wilcoxon testi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre NHEG bulunan futbolcuların hem 

hamstring kas kuvvetinin (60ºs-1, 180ºs-1 ve 240ºs-1 açısal hızlarda) hem de H/Q oranının (180ºs-1 ve 

240ºs-1 açısal hızlarda) istatiksel olarak anlamlı şekilde arttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak 

sportif performansı artırmada ve yaralanma riskini azaltmada önemli faktörlerden olan H/Q oranının 

istenilen seviyeye ulaşmasında ve hamstring kas kuvvetinin artmasında NH egzersizlerinin son derece 

önemli bir faktör olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nordic Hamstring, H/q Oranı, Futbol 
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Adölesanlarda Beden Eğitimine Yönelik Bireysel Sosyal Sorumluluk Davranışları ve Sosyal 

Sermaye Algısı Arasındaki İ̇lişki: Pilot Çalışma 

 

 

Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz 

 

ÖZ 
 

 Bireysel sorumluluk, kişinin belirli hedefler belirleme ve eylemlerinin sonuçlarını kabul etmek gibi 

yapıları içerirken; sosyal sorumluluk diğer insanlarla iletişim ve iş birliği kurmak, saygı duymak ve ortak 

hedef belirlemek gibi yapıları içerir. Sosyal sermaye ise insanların kurdukları ilişkilere ve bu ilişkileri tutarlı 

bir şekilde devam ettirerek zorlukları kolaylaştırmak için birlikte çalışma yolları bulmalarını işaret eder. 

Adölesan çağın sosyal gelişim açısından önemli bir periyod olduğu düşünüldüğünde bu iki yapı arasındaki 

temel ilişkinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmaya gönüllü olarak 220 lise öğrencisi katılmıştır. 

Araştırmada "Soyal Sermaye Ölçeği" ve "Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Pearson 

korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrenciler arasındaki sosyal sermaye algısı (SSA) ile “saygı”, 

“önemseme”, “efor gösterme” arasında; yakın aile SSA ve öğrenci-öğretmen arasındaki SSA ile “saygı”, 

“önemseme”, “efor gösterme” ve “özyönlendirme” arasında; uzak aile SSA ile “önemseme” ve “efor 

gösterme” arasında; yaşanılan çevre SSA ile “önemseme”, “efor gösterme” arasında pozitif yönlü zayıf ve 
orta dereceli ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sermaye, Beden Eğitimi 
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Antropolojik Açıdan Dans ve Kökenleri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan 
 

ÖZ 
 

 Dansın nerede ve ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, tesbit edilen kayaüstü resimlerine 

dayanarak yapılan bazı belirlemeler var olup, araştırıcılar dansın insanın varlığıyla birlikte hayat bulduğunu 

ifade ederler. Çünkü insan oyun oynayan anlamına gelen “Homo Ludens”tir. Oyunculuk dürtüsüyle 

dünyaya gelir. Bir oyun türü olan dans da insanın doğuştan sahip olduğu yani biyolojik yapısının ürünüdür. 

Dans en genel tanımıyla insanın gövdesini belirli zaman ve mekanda kültürel olarak belirlenmiş özel 

hareket yapı ve anlam sistemi içinde kullanmasıdır. Dans antropolojisi insanın dansla ilgisini inceleyen 

antropolojinin bir dalıdır. İnsanın dansı niçin ve nasıl ürettiğini, nasıl dans ettiğini, dans kültürünü; dansın 

yapısını, morfolojisini ve işlevlerini inceler. İnsanların doğada bulunan varlıkların hareketlerini taklit 

etmesiyle başladığı kabul edilen dans, giderek âyinlerde tanrılara yakarma ve dua aracı olarak 

kullanılmıştır. Zaman içinde sosyo-kültürel bir olgu olarak bir görev veya ödev haline gelmiştir. Kendisine 

meyve veren kutsal ağacın gücüne sahip olmak, vücudundaki hastalıkları, kötülükleri uzaklaştırmak 

maksadıyla ağacın dallarını yere serip kendisine büyülü ve kutsal bir alan oluşturdu. Böylece ilk oyun alanı 

sınırlaması yapılmış oldu. Bu alan üzerinde, tabiattaki ritmi esas alıp, doğuştan var olan ritim duygusunu 

ve vücudundaki ritmi kullanarak önce elini ve ayağını, sonra da bütün vücudunu kullanarak ilk dans 

hareketlerini yaptı. Dans ederlerken temel hareketleri hayvan ve bitkileri taklitten ibarettir. Dans hareketler 

bütünüdür. Ancak bu hareketler hayatın normal akışı dışındaki hareketlerdir. Dansla hem enerji kontrol 

edilir, hem de serbest bırakılır. Dansta insanın kinesiyolojik ve biyomekanik yapısı, yani hareketi sağlayan 

bütün organları; bu organların birbirleriyle koordinasyonunu sağlayan beyni görev yapmaktadır. Dans, 

fiziksel gelişimi destekleyen aynı zamanda tüm spor branşlarında olduğu gibi fiziksel gerginliğin atılmasına 

yol açan önemli bir fiziksel aktivitedir. Dans sayesinde kişi bedenini tanır, geliştirir, terbiye eder. Dans, 
dansçının hem kişisel hem de grup koordinasyonunu başararak beden kontrolünü sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Dans Antropolojisi, Homo Ludens, Oyun, Kinesyoloji 
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Basketbol Sporcularının Sportmenlı̇k Yönelı̇mlerı̇nı̇n Farklı Değı̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel - Arş.Gör. Çağdaş Caz - Doç.Dr. Sümmani Ekici - Dr. Öğretim 

Üyesi Ercan Zorba 
 

ÖZ 
 

 Araştırmanın amacı, basketbol sporuyla ilgilenen üniversite öğrencilerinin sportmenlik yönelimlerinin 

farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Üniversiteler Ligi Basketbol 

Turnuvasına katılan 87’si kadın, 123’ü erkek toplam 210 üniversite öğrencisi olan basketbol sporcusu 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Vallerand ve ark., (1997) tarafından geliştirilen ve Sezen-

Balçıkanlı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çok Boyutlu sportmenlik Yönelimi Ölçeği (MSOS)” 

ve araştırmacı tarafından sporcuların demografik özelliklerini belirlemek üzere hazırlanan “Kişisel Bilgi 

Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemek için frekans ve yüzde analizi, basketbol sporcularının sportmenlik yönelimlerini farklı 

değişkenlere göre değerlendirmek amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan 

kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin 

istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda, 

cinsiyet, basketbol oynama süresi ve kulüp takımında oynama durumu değişkenlerine göre basketbol 
sporcularının sportmenlik yönelimlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Sportmenlik, Sportmenlik Yönelimi, Üniversite Öğrencisi 
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Bayan Voleybolcularda Plı̇ometrı̇k (Jump Squat) Egzersı̇zı̇n Dı̇key Sıçrama Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Cemali Çankaya - Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Araştırmacı Esra Kurt - Araştırmacı Seray 

Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Nazım Gürak - Öğr.Gör. Faruk Korkmaz 
 

ÖZ 

 

 Çalışmamız, bayan voleybolcularda pliometrik egzersizlerden biri olan jump squatın dikey sıçrama 

üzerine etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapıldı. Araştırma voleybol 2.ligde faaliyet 

gösteren Bursa Nova Spor Kulübünün lisanslı 10 adet bayan oyuncusu ile sınırlıdır. Sporcuların sezon içi 

antrenman programlarına dört haftalık pliometrik egzersiz olan jump squat egzersizi ilave edildi. Dikey 

sıçrama performansının belirlenmesi için Bosco testi kullanıldı. Elde edilen veriler varyans analizi ile 

değerlendirilerek tablolara dönüştürüldü. Sonuç olarak istatiksel bakımdan anlamlı bir fark olmamasına 

rağmen sezon içerisindeki antrenman programı ve antrenman programına eklenmiş pliometrik çalışmalar 

boyunca ilk ve sonra yapılan dikey sıçrama ölçümlerinin ortalama değerlerinde bir artış göze çarpmaktadır. 

Bu ortalama değerlerdeki artış, pliometrik çalışmaların bayan voleybolcuların dikey sıçramalarını 

arttırabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın zayıf yönü olan istatiksel anlamlılığın bulunmaması 

pliometrik egzersiz süresinin kısa oluşundan kaynaklandığı, güçlü yanları ise pliometrik çalışmaların dikey 
sıçrama üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pliometrik, Voleybol, Kuvvet 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenı̇ Meslekı̇ Etı̇k Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 7 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nvivo 9.0’da 

içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 42 kod, 7 kategori ve 2 tema oluşmuştur. Mesleki 

yükümlülükler, Sportif araç ve gereçler, Çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluk, Sağlık ve fiziksel şartlar 

kategorileri “Mesleki sorumluluk temasını “oluşturmuştur. İşine saygı, öğrenciye saygı ve çalışma 

arkadaşlarına saygı “Mesleki Saygı temasını oluşturmuştur. Ortaya çıkan kodlar nicel maddelere 

dönüştürülerek 46 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği için Lashwe tekniği 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda 5 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okullarda çalışan 284 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına 

göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.798 ve Bartlett Testi anlamlı bulunmuştur. Mesleki sorumluluk 

boyutunun açıkladığı varyans % 22.30, Mesleki saygı boyutunda % 11.99 bulunmuştur. Toplam açıklanan 

varyans %34.29 bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel 

değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.71 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.87 olduğu ve açıklanan 

varyansın 34.75 olduğu tespit edilmiştir. “Mesleki Sorumluluk” ve “Mesleki Saygı” olarak 2 alt boyutlu ve 

19 maddelik ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekte bulunan mesleki 

sorumluluk ile mesleki saygı boyutları arasında Pearson Korelasyon Testine göre anlamlı (p=0.00) pozitif 

yönlü zayıf (0,24*) bir ilişki vardır. Elde edilen 19 soruluk ölçek, 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara 

ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım 

momentler korelasyonuna göre 0.84 olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin 

mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve Güvenirlik 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenı̇ Meslekı̇ Motı̇vasyon Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki motivasyon düzeylerini ölçen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada karma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri için 8 ve 6 kişiden oluşan iki odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Nvivo 9.0’da içerik analizleri yapılmıştır. İçerik analizi sonucu 29 kod, 5 kategori ve 3 tema oluşmuştur. 

Sportif alt yapı, yönetici tavır ve davranışları ve çalışma arkadaşları kategorileri “Okul ortamından 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Öğrenci ve veli kategorileri “Veli ve öğrenciden 

kaynaklanan motivasyon temasını oluşturmuştur. Diğer tema ise “İçsel motivasyon” temasıdır. Ortaya 

çıkan kodlar nicel maddelere dönüştürülerek 36 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği 

için Lashwe tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda 6 madde çıkartılmıştır. Ölçek taslağı Malatya Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 332 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı 

faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.848 ve Bartlett Testi anlamlı 

bulunmuştur. Okul ortamından kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0.586 ile 0.787 arasında, Veli ve 

öğrenciden kaynaklanan motivasyon yük değerlerinin 0,571 ile 0.864 arasında İçsel motivasyon yük 

değerlerinin 0.451 ile 0.705 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar 

%7.58 ile %25.73 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %50.56 olarak 

bulunmuştur. DFA için Lisrel 8.8 programında analizleri yapılmış olup ölçeğin genel değerlendirildiğinde 

maddelerin standartlaştırılmış yüklerinin 0.36 ile 0.87 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Maddelerin T-

testi sonuçlarına göre bütün maddelerin anlamlı (p<0,05) oldukları bulunmuştur. Ölçeğin genel 

değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı 0.77 olduğu, yapı güvenirliliğin 0.92 olduğu ve açıklanan 

varyansın 55.19 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek 3 boyut 13 maddeden oluşmuştur. Elde edilen 13 soruluk 

ölçek 32 beden eğitimi öğretmenine 30 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar 

sonucunda iki test arasındaki ilişki Pearson Çarpım momentler korelasyonuna göre 0.86 olduğu 

bulunmuştur. Sonuçlar ölçeğin, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik düzeylerini ölçmede geçerli ve 
güvenilir bir ölçüm yapabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Beden Eğitimi Öğretmeni, Geçerlilik ve 
Güvenirlik 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Okul Sporlarında Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması 

 

 

Araştırmacı Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin okul sporlarında karşılaştığı sorunların araştırılması 

ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Araştırmaya, Malatya İl merkezi ve ilçelerinde MEB bağlı resmi 

ortaokul ve liselerde görev yapan 36 erkek 14 bayan toplam 50 (elli) Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni 

gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmada nitel veri araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi 

benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analiz 

tekniği olarak içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda beden eğitimi 

öğretmenlerinin okul sporlarında karşılaştıkları sorunlar beş (5) ana temadan oluşmaktadır. Temalar da; 

velinin okul sporlarına bakış açısı, okul yönetiminin okul sporlarına bakış açısı, öğrencinin okul sporlarına 

bakış açısı, beden eğitimi öğretmenlerinin Gençlik Hizmetleri ile ilgili görüşleri ve öneriler yer almaktadır. 

Analizlerin sonucunda genel itibariyle beden eğitimi öğretmenlerinin okul sporlarına bakış açısı, içinde 

bulundukları mevcut durum, imkânlar dâhilinde katılım durumları ve karşılaştıkları sorunlar; fiziki alt 

yapının yetersizliği, okul sporları yönetmeliğinin bağlayıcılığı, malzeme eksikliği, velinin olumsuz spora 

bakış açısı, kurum personellerinin ilgisizliği, sorunlar karşısında çözüm odaklı olmamaları, ulaşım, 

müdürlerin baskısı, sağlık ve güvenlik önlemlerin azlığı ve yetersizliği, hakemlerin tecrübi bilgi eksikliği, 

Gençlik Spor Okul Sporları servis çalışanlarının planlamada koordinede eksiklikleri, yetenekli sporcuların 

teşvik yapılmaması, servis çalışanları ile iletişim eksikliği yaşanması ve ilçelerden gelen takımlara yolluk 

harcırahının verilmemesi, sınav odaklı veli-öğrenci-idare düşüncesi, beden eğitimi dersinin 

önemsenmemesi gibi verilere ulaşılmıştır. Okul içi ve okul dışı sportif etkinliklere katılımın sağlanması 

öğretmen ve öğrencilerin istek ve ilgi ile aktif bir çalışma içine girebilmeleri için saha, tesis, malzeme ve 

ulaşım sorunları çözülmelidir. Müsabakalarda sağlık-güvenlik önlemleri, hakemlerin tutumu kontrol 

edilmeli, yeni gelişen spor branşlarının tanıtımı okullarda da yapılmalı ve öğretmenlere yıl içinde hizmet 

içi eğitim verilmeli, okul spor yönetmeliği yeniden düzenlenmeli aileler-okul yönetimi-diğer branş 

öğretmenlerinin desteğini arttırmak için çalışmalar yapılmalı ve spora-sporcuya ve beden eğitimi 
öğretmenine gereken değer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Beden Eğitimi Öğretmeni, Sporcu Öğrenci 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlı̇ğı̇ndekı̇ İ̇lk Yılım 

 

 

Dr. Sinan Uğraş - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Mehmet Akif Yücekaya - Berna Uğraş 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yılında karşılaştıkları problemlerin, 

olumlu ve olumsuz durumların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olarak desenlenen 

çalışmaya Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan toplam 18 beden eğitimi öğretmeni 

katılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemine göre mesleklerinin ilk yılını geçiren 8 beden eğitimi öğretmeni 

ve farklı hizmet yıllarına sahip 10 beden eğitimi öğretmeni olmak üzere iki ayrı odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekteki ilk yıllarındaki yaşadıkları deneyimleri tespit etmek 

amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat formu hazırlanmıştır. Odak grup görüşmeleri 1.5-2 saat sürmüş ve 

veri kaybının yaşanmaması için ses kaydı alınmıştır. Elde edilen veriler yazılı belgeye aktarıldıktan sonra 

Nvivo 9 programına yüklenmiştir. Elde edilen ham verilere tematik kodlama yöntemi ile içerik analizi ve 

betimsel analiz yapılmıştır. Bulgulara göre Lisans eğitimi ile farklılık, beklentinin karşılanamaması, 

okuldaki yetersiz spor altyapısı, idari yapı ve uyum sorunları temaları bulunmuştur. Çalışmanın 

güvenilirliği için bağımsız araştırmacı ile yapılan kodlamaların temalar altında yerleştirilmesi 

karşılaştırılmasında sonucunda Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülüne göre 

güvenirlilik katsayısı, 0.84 olduğu tespit edilmiştir. Uzmanlar araştırma için güvenirlik hesabının 0.70’in 

üzerinde çıkmasını güvenilir kabul etmektedir. Araştırma sonucunda Beden eğitimi öğretmenlerinin 

mesleklerinin ilk yılında uyum problemi yaşadıkları, aldıkları lisans eğitimi ile milli eğitimdeki öğretmenlik 

arasında farklılıklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Beden Eğitimi, Deneyim, Öğretmenlik Mesleği, İlk Yıl 
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Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine Ait Kazanımları Gerçekleştirme 

Düzeyi 

 

 

Sadiye Gülebağlan - Prof.Dr. Nail Yıldırım 
 

ÖZ 
 

 Beden eğitimi; bireylerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini hareketler yoluyla arttırmayı amaçlar. Bu 

noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin okullarda beden eğitimi 

dersinin, kazanımlarının gerçekleşme düzeylerini belirlemek ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu 

çalışmanın alt soruları şu şekildedir: 1. Beden eğitimi öğretmenlerinin, beden eğitimi dersinin 

kazanımlarının gerçekleşme boyutunda, araç gereç ihtiyacı var mıdır? 2. Spor salonu ihtiyacı var mıdır? 3. 

Öğretmen bilgi ve yeteneği ne düzeydedir, neler yapılmalıdır? 4. İdarecilerin ve diğer branş öğretmenlerinin 

desteği var mıdır? 5. Ders saati yeterli midir? Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 

2017/2018 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve köylerinden kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla elde 

edilen toplam 30 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacı ile beden eğitimi dersiyle 

ilgili yazılı cevap gerektiren 5 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. Çalışma bulgularına göre beden 

eğitimi dersinde kazanımları gerçekleştirmek için, öğretmenlerin okullarda spor malzemelerine ihtiyaç 

duydukları görülmüştür. Spor malzemelerine ulaşmada zorluk çektikleri, çoğu okulların spor salonlarının 

olmadığı ve çok önemli bir ihtiyaç olduğu belirtilmiş en kısa zamanda bütün okullara spor salonu 

yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin aldıkları eğitimin beden eğitimi dersi için 

yeterli olmadığı bunun için seminer, kurs, hizmet içi eğitim takviyeleriyle giderilebileceğini belirtmişlerdir. 

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin eğitimlerinin yeterli olduğu, başka bir eğitime ihtiyaç duymadıkları, sınıf 

ve beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersi için idarecilerden ve diğer branş öğretmenlerden 

destek aldıkları görülmüş olup sınıf ve beden eğitimi öğretmenlerince ders saatinin de kazanımlar için 
yeterli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Kazanım, Öğrenci 
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Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Programları ve Türkiye’deki Yeri 

 

 

Dr. Bı̇jen Fı̇lı̇z 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor eğitiminde kullanılan sosyal sorumluluk programları araştırılmış; 

Türkiye’de hangi programların kullanıldığını belirlemek için yapılan araştırmalar incelenmiş ve bu 

programlarla ilgili mevcut durum ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, Türkiye’de beden eğitimi ve 

spor eğitiminde sosyal sorumluluk programlarıyla ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanılmış; Bireysel ve 

Sosyal Sorumluluk modeli, Spor Eğitimi modeli ve İşbirliğine Dayalı Öğrenme modeline dayalı 

programların kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada araştırmacılara ve öğretmenlere beden 

eğitimi ve spor eğitiminde kullanılan sosyal sorumluluk programları hakkında farkındalık kazandırılmak 

istenmiştir. Bu araştırma, öğrencilere sosyal sorumluluk davranışlarının kazandırılması için beden eğitimi 
ve spor eğitiminde çeşitli programların kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Öğretim Modeli, Öğretim Programı, Beden Eğitimi ve Spor. 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenlı̇ğı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Tutum ve Problem Çözme Becerı̇lerı̇nı̇n Çeşı̇tlı̇ 

Değı̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal - Kerim Balıbey - Ali Meral - Sinan Alıç 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin tutum ve problem çözme becerileri 

düzeylerini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulunda okuyan 111 kadın, 149 erkek olmak üzere toplam 260 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Üstüner 

(2006) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 

ile Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe Uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner 

(1993) tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet, 

yaş, aile gelir düzeyi, sınıf düzeyi değişkenlerinde fark görülmezken, anne ve baba eğitim durumu 

değişkenin de anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca tutum ve problem çözme skorları arasında 

yapılan basit doğrusal korelasyon analizi sonucunda düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=.028, 
p<.001). 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Tutum, Problem Çözme Becerisi 
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Beden Okuryazarlığı Ölçeğı̇’nı̇n Faktör Yapısının Türkı̇ye Örneklemı̇ne Yönelı̇k Sınanması: 

Geçerlı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Munusturlar - Arş.Gör. Günay Yıldızer 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada Beden eğitimi öğretmenlerinin beden okuryazarlık düzeylerini ölçmeye yönelik Sum ve 

diğ. (2016) tarafından geliştirilen Beden Okuryazarlığı ölçme aracının Türk dil ve kültürüne uyarlanması, 

geçerliği ve güvenirliği ile ilişkili özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 218 beden eğitimi ve spor katılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliği 

için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılmıştır. Güvenirlik için 

ise test tekrar test, iç tutarlılık ve madde toplam korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Sum ve diğ. 

(2016) tarafından ortaya konulan 9 ifadenin 3 faktör altında toplandığı yapının DFA sonuçlarına göre 

anlamlı t-değerleri vermediği ve uyum indekslerinin referans aralıklarında olmadığı görülmüştür. Taslak 

madde havuzu aşamasından Öncelikle AFA ve sonrasında DFA sınamasına tabi tutulan ifadelerin faktör 

yük değerlerinin ,560 ile ,886 arasında değiştiği ve Cronbach güvenirlik katsayısının ,810 olduğu ölçme 

modelinin Türkiye örnekleminde, bilgi-anlama, iletişim ve kendine güven olarak 3 faktör altında toplanan, 
9 ifade ile en iyi şekilde açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Okuryazarlığı, Beden Eğitimi Öğretmeni, Uyarlama Çalışması 
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Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Y Kuşağı ve X Kuşağı Öğretim Elemanlarının 

İ̇nternet Kullanımları ve Sosyal Medya Kullanımlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Nitel Bir 

Araştırma 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Araç Ilgar - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Cı̇han - Pınar Sarı 

 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan Y kuşağı ve 

X Kuşağı Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımları ve Sosyal Medya kullanımına dair görüşlerinin 

keşfetmektir. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre belirlenmiştir. 

Çalışmayı 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi ve Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda görev yapan X kuşağında ve Y kuşağında toplam 10 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler ile gerçekleşmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme türünde 10 öğretim elemanının her biri ile ayrı ayrı ve yüz yüze görüşülmüş, 

görüşme esnasında bir ses kaydı ile görüşmeler kaydedilmiştir. Bu görüşme türünde belli bir sırada esnek 

olarak hazırlanmış ve genellikle her katılımcıdan spesifik verilerin toplanacağı açık uçlu sorular 

sorulmuştur. Verilerin analizi sonucun da kadın öğretim elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına göre 

internet kullanımı ve sosyal ağ kullanımının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. X kuşağı öğretim 

elemanları ile Y kuşağı öğretim elemanlarının internet kullanımı ve sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişki 

incelendiğinde, X kuşağı yönünde negatif bir kulanım süresi bulunmuştur. Sonuç olarak; Y kuşağı (1980 – 

1999 arası doğanlar) ve X kuşağı (1965 – 1979 arası doğanlar) incelendiğinde yaş küçüldükçe kullanımın 

arttığı görülmektedir. Bilim insanlarının internet üzerinde geçirdiği bu süre kullanım amaçları açısından da 
ileriki çalışmalarda yordayıcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: X ve Z Kuşağı, Sosyal Medya, İ̇nternet, 
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Cep Telefonum Olmadan Asla: Yaşam Tatmini ve Beden Algısı Üzerine Bir Araştırma 

 

 

Prof.Dr. Metin Argan - Arş.Gör. Caner Özgen 
 

ÖZ 

 

 Cep telefonları günümüzde insanların taşıdığı en yaygın iletişim aracıdır. Dünya çapında cep telefonu 

kullanımının hızlı kabulüne rağmen cep telefonunun sosyal ve kültürel etkileri ile ilgili az sayda araştırma 

yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı cep telefonu bağlılığının yaşam tatmin düzeyi ve beden algısı 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, kolayda örnekleme yöntemi ile Anadolu 

Üniversitesi öğrencisi olan toplam 206 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri 

Yapılsa Eşitlik Modellemesi (YEM) ile analiz edilmiştir. Ölçüm modeli ile verilerin geçerliliği ve 

güvenirliliği sağlanmıştır. Teorik modelde yer alan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini 

keşfetmek için ilişkisel model kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yaşam tatmini, cep telefonu 

bağlılığı ve beden algısı arasında pozitif ilişkiler keşfedilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili 
literatüre ampirik katkılar sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu Bağlılığı, Beden Algısı, Yaşam Tatmini 
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Çocuklarda Dinamik ve Statik Core Antrenmanın Fiziksel Performansa Etkisinin İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Arş.Gör. Murat Tutar - Yrd. Doç Dr. Türker Bıyıklı 
 

ÖZ 

 

 Araştırmada, yaşları 12-14 olan futbolcu çocuklara uygulanan dinaik ve statik core antrenmanların 

fiziksel performanslarına akut bir etkinin olup olmadığı incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, kontrol 

gruplu ön test son test desenli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, futbol okul 

takımında oynayan ve 12-14 yaşlar aralığında olan sporculardan oluşturulmuştur. Dinamik Core grubu 

(DCG, n=15), Statik Core Grubu (SCG n=15) ve Kontrol grubu (KG, n=15) olmak üzere toplamda 45 

öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Araştırma grupları 10 hafta boyunca haftada 3 gün 30-35 

dakikalık statik ve dinamik Core antrenmanı uygulatılmıştır. Çocuk sporculardan antrenmanlar öncesi boy, 

kilo, dikey sıçrama, mekik çekme, durarak uzun atlama, flamingo denge, esneklik el kavrama kuvvet ve 

plank ön test ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına girildikten sonra; DCG, SCG ve 

KG gruplarının aritmetik ortalamalar (X), standart sapmaları (ss) alınmış ve ön test son test arasındaki 

farklar için eşlenmiş Paired Samples t-test uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 düzeyinde incelendi. 

Bulgulara göre, 10 haftalık statik ve dinamik core antrenmanları kontrol grubu sporcularının 

performanslarına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak, çocuk sporculara 

uygulanacak olan core antrenman ile gelişim dönemlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca antrenman 

programı içeresinde bulunan hareketlerin dinamik core egzersizler olması kuvvet gelişimlerini statik 

hareketlere göre daha fazla etkileyecektir. Dinamik ve statik egzersizlerin kombin bir şekilde uygulatılması 

gelişimlerini daha fazla etkileyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Core, Statik, Dinamik, Çocuk, Kuvvet 
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Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Bazı Fiziksel ve Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Sema Can - Doç.Dr. Erkan Demirkan - Serkan Ercan 
 

ÖZ 

 

 Giriş / Amaç: Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, düzenli fiziksel aktiviteye katılım önemli 

rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin bazı fiziksel ve sosyo-

demografik özelliklerinin incelenmesidir. Metod: Çalışmaya 161 kadın ve 251 erkek olmak üzere toplam 

412 gönüllü üye katılmıştır. Uzman desteği alınarak kişisel bilgi formu hazırlanmış ve veriler kendi 

beyanlarına dayalı olarak elde edilmiştir. İstatiksel analiz olarak frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. 

Bulgular: Kadın ve erkek katılımcıların yaş ortalamaları sırasıyla 34.23 ± 9.91 yıl, 32.97 ± 9.37 yıl, boy 

ortalaması 164.6 ± 6.75 cm, 177.88 ± 6.29 cm, vücut ağırlığı 64.61 ± 10.60 kg, 82.36 ± 10.76 kg, Beden 

Kütle İndeksi (BKİ) 23.85 ± 3.89 kg/m2, 26.02 ± 2.99 kg/m2 ’dir. Kadın ve erkek bireylerde “kronik 

hastalık” varlığı sırasıyla %16.1, %9.2; genel sağlık durumu algısı %55.9, %60.2 “iyi”; beden ağırlık algısı 

%65.8; %66.9 “normal”, BKİ %64.6 “normal kilolu”, %55.7 “fazla kilolu”, sağlık muayenesinden geçme 

durumu %38.5, %41.0 “Evet”, üye giriş zamanı %39.2, %41.2 “akşam” saatlerinde olduğu belirlenmiştir. 

Meslek gruplarına göre ise, %24.0 “eğitimciler”, %26.5 “özel sektör” çalışanları olduğu görülmüştür. BKİ 

ile VAA arasında, ,574 düzeyinde ilişki görülmüştür (p<0.01). VAA “normal” olarak beyan eden bireylerin 

(n=249) BKİ’leri incelendiğinde 24.04 ± 2.6 kg/m2 olduğu görülmüştür. Sonuç: Üyelerin büyük 

çoğunluğunun genel sağlık durum algısının “iyi”, beden kütle indeksinin “normal kilolu” kategorisinde 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte merkeze giriş zamanın akşam saatlerinde, meslek gruplarına göre 

ise daha çok eğitimci ve özel sektör çalışanlarının tercih ettiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Sağlık, Meslek 
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Effect Of An Adapted Exercise Program On Overweight And Obese Women Fitness And Body 

Composition 

 

 

Prof.Dr. Pop Cristiana Lucretia 
 

ÖZ 
 

 The ideal of a sound mind in a sound body promoted by ancient Greeks and embraced by humankind 

since recently was replaced by “globesity” in this new millennium. The term globesity illustrates the over 

eating and sedentary behaviour global dimension. Overweight and obese people encounter difficulties to 

meet the daily physical activity recommendation or to keep up with their healthy weight peers. The low 

levels of physical activity and weight gain vicious circle requires adjusted and adapted exercises programs 

dedicated those facing weight challenges. The purpose of this study was to determine how a special exercise 

program affects the fitness levels in a sample of overweight and obese woman. A group of 20 young adult 

women, between 18 and 24 years of age, with a BMI greater than 25 kg/m2, was evaluated before and after 

20 weeks of intervention. The intervention consisted in 60 min sessions once a week of ergonomic exercises 

with effort volume, intensity and complexity adapted to the subject’s possibilities and needs. A variety of 

programs were used (stretching, circuit training using body weight, catch ball, Pilates, dance aerobic) 

aiming to provide a full range of motion and to stimulate the participant’s interest. Results showed a 

statistically significant progress in four physical fitness tests addressing abdominal, trunk, upper, and lower 

limb strength. Also a change in body composition was observed: the body fat percentage decreased in favor 

of muscle mass, even the average body weight hasn’t wane. Conclusion: intervention consisting in 

dedicated exercise programs may have a positive impact over young overweight and obese women body 

composition and fitness level. However attending physical activities is not enough for losing weight. 

Physical exercise must be completed with diet and furthermore essential changes in life style. As time the 

weight excess is becoming the norm and a serious concern in many countries, exercise programs need to 

be adapted and oriented toward pricing the effort and stimulating the physical activities of overweight and 
obese persons of all ages. 

Anahtar Kelimeler: Health, Physical Education, Weight Management, Lifestyle 
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Effects Of Coenzyme Q10 On The Lipid Profile Of Female Athletes 

 

 

Araştırmacı Farnaz Jenani Rabti - Prof.Dr. Afshar Jafari 
 

ÖZ 

 

 The aim of this study was to investigate the effect of coenzyme Q10 supplementation on the lipid profile 

of female athletes. 16 volunteer athletic women were randomly and double blindly divided into tow 

homogenous group including aerobic exercise with coenzyme Q10 supplementation and aerobic exercise 

with placebo malto-dextrine groups.Blood samples were collected twice before and after two weeks aerobic 

exercise with Q10 supplementation and placebo malto-dextrine. Results showed that Q10 supplementation 

during aerobic exercise did not have any significant effect on the lipid profile of famele athletes but aerobic 
exercise resulted in significant reduction of lipid profile including tri Glycerid, LDL and HDL. 

Anahtar Kelimeler: Coenzyme Q10, Aerobic, Lipid Profile 
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Futbol Kültürünün Sosyal Medyadaki Özerk Alanı: Vole 

 

 

Arş.Gör.Dr. Aysel Ay 
 

ÖZ 

 

  Her bir toplumun genel kabulleri ve kültürünün olmasının yanı sıra, toplumlar içindeki daha küçük 

yapıya sahip topluluklarının da kendi kabulleri ve kültürleri vardır. Bu kabuller ve kültür yapıları kendi 

özel alanında aynı dilin farklı anlamlarına sahip kelimelerini barındırırlar. Adeta bir bilim dalı gibi terimler 

ortaya koyar ve yeni bir dünya oluştururlar. Bu dünya bazen etnik bir topluluğa, bazen dini bir topluluğa 

ve bazen de tüm bunlardan ayrılan spor gibi farklı grupları içinde barındıran bir alana dönüşür. Her bir spor 

dalı da kendi dünyasında kendine özgü motifler yaratır, özgün kelimeler üretir. Futbol da bir spor dalı olarak 

özgün bir dile, özgün bir kültüre sahiptir. Futbol kültürü o kültüre ait olan için anlamlı ve anlaşılırdır. Ayrıca 

bu kültür küresel çapta bir kültürdür ve küresel olabilmesinin en önemli araçlarından biri de kitle iletişim 

araçlarıdır. Kitle iletişiminin bugünkü en büyük ve en hızlı sağlayıcısı ise yeni medyadır. Futbol kültürünün 

yayılmasında önemli bir yere sahip olan yeni medya, aynı zamanda futbol kültürünün özerk alanlarının da 

sağlanmasında aracı role sahiptir. İlk olarak sosyal ağlarda futbol ile ilgili hesapların yer alamsıyla 

sağlanmaya çalışılan bu özerk alan, sosyal ağın bizzat kendisi olarak varlığını daha da 

belirginleştirmektedir. Farklı içerikleri barındıran uygulama biçimleri içinde etkileşim ortamı sağlayan ve 

Türkiye menşeili olan ‘VOLE’ dikkat çekmektedir. Bu nedenle çalışmada, ‘VOLE’ adlı sosyal ağın futbol 

kültürünü pekiştiren özerk bir alan oluşturmadaki katkılarına değinmektir. Bu bağlamda, VOLE sosyal 

ağında yer alan spor programlarının sunucuları/yorumcuları ve takımların (sınırlılıklar gereği 3 büyükler) 

VOLE hesaplarındaki yorum, beğeni, anket katılımları gibi içerikler, aynı hesapların instagram/twitter 
hesaplarındaki, yorum, beğeni ve anket katılımları ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vole, Futbol, Futbol Kültürü, Özerk Alan, Sosyal Medya 
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Ground Reaction Force And Paraspinal And Gluteus Medius Muscle Activities During Gait İn 

Patients With Mild And Sever Idiopathic Scoliosis 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Shirin Yazdani - Prof.Dr. Nader Farahpour 
 

ÖZ 
 

 High ground reaction force (GRF) as well as the asymmetrical back and pelvic muscle activity in walking 

might be linked with scoliosis progression. This study aimed to assess how the severity of scoliosis affects 

the GRF and the activity of paraspinal (PS) and gluteus medius (GM) muscles in gait. Twenty scoliotic 

patients were divided in two groups of mild and severe scoliosis groups. Ten healthy subjects were served 

as control group. Using a motion analysis system, two force plates, and a surface EMG system the lower 

limb kinematics, GRF, and the activity of PS (at T6, T10, and L3 levels) and GM muscles were quantified 

during walking. Vertical GRF, PST6 and GM activity in severe scoliosis group were higher and 

asymmetrical with respect to control group. Gait training, postural correction, and back muscle 

strengthening may help to reduce the GRF and correct the asymmetrical activity of PS and GM muscles. 

Anahtar Kelimeler: Scoliosis, Gait, Ground Reaction Force, Muscle Activity 
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Kadın Futbolcuların Çeviklik ve Reaksiyon Özelliklerinin Mevkilere Göre Karşılaştırılması 

 

 

Araştırmacı Mehmet Onur Vurmaz - Doç.Dr. Bergün Meriç Bingül - Araştırmacı Hülya Adalı 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışma kadın futbolcuların mevkilere göre çeviklik-çabukluk ve reaksiyon farklarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya kadın 1.liginde oynayan (yaş 20.20±3.17 yıl, boy 168,85±6.08 cm, kütle 

59,10±7.53 kg) 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, futbolcular mevkilerine göre kaleci (1), 

savunma (8), orta saha (7) ve hücum (4) olarak ayrılmıştır. Kadın futbolcuların tüm ölçümleri Light-Trainer 

(ışıklı egzersiz) cihazı ile yapılmıştır. Çeviklik-çabukluk için T testi, reaksiyon için ise Ligh-Trainer 

cihazıyla oluşturan ayak reaksiyon testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 18.0 paket programında analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucu veriler normal dağılıma uymadığı için parametrik olmayan Kruskal-

Wallis testi ile analizleri yapılmıştır. Bu değişkenlerle futbolcuların mevkilere göre çeviklik ve reaksiyon 

puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç olarak günümüz futbolu çok komplike 

olduğundan ve parçadan bütünü etkilediği için farklı mevkilerde oynayan oyuncuların çeviklik ve reaksiyon 
değerleri açısından birbirine benzerlik taşıdığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Reaksiyon, Light-Trainer 
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Kamu Personelı̇ Seçme Sınavına Hazırlanan Aday Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Umutsuzluk 

Durumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Sultan Çalık - Dr. Öğretim Üyesi Celal Taşkıran - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi öğretmenlerinin umutsuzluk 

durumlarını incelenmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Araştırma 

grubunu Kayseri, Zonguldak, Ankara, Bartın, Niğde ve İstanbul merkezinde Kamu Personeli Seçme 

Sınavına hazırlanan 188 aday beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Beck vd. 

(1974) geliştirdiği ve Durak ve Palabıyık (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Umutsuzluk Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek 0 ile 20 puan arasından puanlanmaktadır. Veri istatistiki işlemlerde bağımsız 

değişkenler normal dağılım gösterdiğinden ikili karşılaştırmalarda T testi, çoklu karşılaştırmalarda 

ANOVA testi ve Post Hoc testi olarak Tukey Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 olarak 

seçilmiştir. Araştırma bulgularında aday beden eğitimi öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri 

X=10,60 olduğu görülmektedir. Beck vd. (1974) çalışmalarında intihar girişiminde bulunmuş kişilerde 

X=11,90; depresyon tanısı konulmuş hastaların X=11,30 ve alkol bağımlılarının X=4,75 olduğunu 

bulmuştur. Bu durum öğretmen adaylarımızın umutsuzluk durumlarının ciddi oranda yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır. Aday öğretmenlerin cinsiyetlerine ve mezun oldukları bölümlerine göre umutsuzluk 

düzeyleri arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). Ancak aday öğretmenlerin yaşlarına ve hizmet yıllarına 

göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Özellikle 29 yaş ve üzeri aday öğretmenler 

(X=12,90) ile 5 yıl ve üzeri sınava hazırlanan aday öğretmenlerin (X=13,25) umutsuzluk düzeylerinin çok 

yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan aday beden eğitimi 

öğretmenlerinin umutsuzluk durumlarının yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kpss, Aday Beden Eğitimi Öğretmeni, Umutsuzluk 
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Lı̇sansüstü Spor Eğı̇tı̇mı̇ Gören Öğrencı̇lerı̇n Kı̇şı̇sel Başarıyla Bı̇reysel Karı̇yer Planlamaları 

Arasındakı̇ Etkı̇leşı̇m 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Arş.Gör.Dr. Abdurrahman Kırtepe - Doç.Dr. Zeki 

Coşkuner - Doç.Dr. M. Fatih Karahüseyı̇noğlu 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de spor bilimleri alanında lisansüstü öğretim gören öğrencilerin 

kişisel başarılarıyla bireysel kariyer planlama arasındaki ilişkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın 

örneklem grubunu, Türkiye genelinde rastgele yöntem ile seçilmiş 108 lisansüstü öğretim gören öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli veriler, Erdoğan (2009) tarafından geliştirilen Seçer (2013) ve Uslu 

(2015) tarafından da kullanılan “Bireysel Kariyer Planlama ve Kişisel Başarı Algısı Arasındaki İlişki” ölçek 

formuyla sağlanmıştır. Ölçek formu, dört temel alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, “Kendini 

Değerlendirme”, “Fırsatları Tanıma”, “Hedefleri Belirleme” ve “Plan Oluşturma” dır. Bu ölçek formu 

örneklem gruba elektronik ortamda doldurtulmuştur. Araştırmanın veri analizi SPSS 21 paket programında 

yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Ayrıca, ölçek alt boyutlarına ait puan ortalamaları açısından bağımsız değişkenlere bağlı 

farklılaşma düzeyini değerlendirmek için iki bağımsız grup ortalamaları arasındaki karşılaştırmalarda t-

testi uygulanmıştır. İkiden fazla grup ortalamalarının analizinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, “yaş”, 

“cinsiyet”, “eğitim türü (yüksek lisans ve doktora)”, “çalıştığı meslek grubu”, “mezun olduğu lisans 

bölümü”, “ileride çalışmak istediği sektör grubu” gibi değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Ayrıca örneklem grubun verdiği cevaplar doğrultusunda, her boyutun toplam puanlarının 

ise genelde yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir: Kendini değerlendirme (ortalama puan: 4,29), 

Fırsatları tanımlama (ortalama puan: 3,81), Hedef belirleme (ortalama puan: 4,22) ve Plan oluşturma 
(ortalama puan: 4,09). 

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Lisansüstü Öğretim, Kişisel Başarı, Kariyer Planlama. 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Antrenörlük Mesleğı̇ne Yönelı̇k Tutum Ölçeğı̇ Gelı̇ştı̇rme Çalışması 

 

 

Araştırmacı Ahmet Turğut - Araştırmacı Volkan Sural - Prof.Dr. Adnan Kan 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin antrenörlük mesleğine yönelik tutumlarını 

ölçmeye dönük ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

366 öğrenci ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşleri, yapı geçerliği ise hem açımlayıcı 

hem de doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla sağlanmıştır. Yapılan geçerlik çalışmaları neticesinde ölçeğin 

üç faktörlü toplam 15 maddeden oluştuğu ve faktörlerin birlikte varyansın % 62,811’ini açıkladığı tespit 

edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ölçeğin tamamı ve alt faktörleri için hesaplanan iç tutarlık 

katsayıları ile belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ait Cronbach alfa (α) değeri 0,90 olarak bulunmuştur. 

Hesaplanan bu değerler ölçekten elde edilen puanların güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Yapılan analizler sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; ölçeğin 

öğrencilerin antrenörlük mesleğine yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçen bir ölçüm aracı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antrenörlük Mesleği, Tutum Ölçeği, Ölçek Geliştirme 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlı̇k Mesleğı̇ne Yönelı̇k Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öznur Kara - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını 

cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne-baba mesleği, akademik başarı, lisanslı olarak spor yapma, beden eğitimi 

dersini sevme ve beden eğitimi dersine aktif bir şekilde katılma değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma 

grubunu Karabük il merkezinde bulunan Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam eden 78 kadın, 79 erkek 

olmak üzere toplam 158 11. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Yanık 

(2013) tarafından geliştirilen ‘Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 

(BEÖMYTÖ)’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek 

faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet, lisanslı spor yapma, 

derse aktif katılım değişkenlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır (p<, 05). Aile gelir, anne ve baba mesleği, 

algılanan akademik başarı ve ailede beden eğitimi öğretmeni olup olmaması değişkenlerine bakıldığına ise 
anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>, 05). 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretmenlik Mesleği, Lise Öğrencileri 
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Music Rhythm İn The Motor Activities İn Gymnastics 

 

 

Prof.Dr. Giurka Gantcheva 
 

ÖZ 

 

 The idea of music rhythm makes the music and body-motor rhythm be considered identical. The skill to 

sense and reproduce the rhythm is in the base of a lot of sports disciplines called “artistic” because of the 

synchronization between human movements and music. In rhythmic gymnastics the sense of rhythm (or 

the rhythmical abilities) is considered one of the vital complex qualities and a component of coordination 

abilities. The aim of the research is to determine the level of rhythmical abilities of rhythmic gymnasts. The 

application of a test battery for coordination in rhythm where the movements are subjected to a certain 

rhythmical structure will enable us to clear up the relation between the inner motor rhythm, the rhythm of 

the motor activities in rhythmic gymnastics, determined by the nature of the movements – obligatory 

models and the music accompaniment. The research will help the creative process of designing rhythmic 
gymnasts’ competitive routines. 

Anahtar Kelimeler: Music Rhythm, Coordination, Rhythmic Gymnastics 
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Okul Sporları Personelı̇n Okul Sporlarına İ̇lı̇şkı̇n Görüşlerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Fatma Öter - Doç.Dr. Mustafa Atlı - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde okul sporları şubesinde çalışan 

personellerinin okul sporlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 yılında 

Mardin, Van, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan 15 personel 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analiz 

tekniği olarak içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan kavramlar (kodlar) uygun temalar 

altında toplanmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlama ve temalara ilişkin görüşleri Miles ve 

Huberman’ın güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,76 çıkmıştır. Araştırmanın 

sonucunda 5 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “beden eğitimi öğretmenlerinin rolü”, “il tertip komitesinin 

rolünü”, “okul sporlarının gelişimini engelleyen nedenler” ve “Okul Sporlarına İlişkin öneriler”dir. Okul 

sporlarında katılım, maddi destek ve işleyişte önemli sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. Okul sporlarında 

beden eğitimi öğretmenleri daha aktif rol üstlenmeleri, yolluk ve yevmiyelerin iyileştirmeleri ve okul 

sporları personellin daha etkin olmaları durumunda okul sporlarında nitelik ve nicelik unsurlarının 
artırılacağı kanısı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Personel 
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Okul Sporlarında Yarışan Sporcuların Voleybol Branşına Yönelme Nedenlerinin Araştırılması 

 

 

Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Arş.Gör.Dr. Kübra Özdemı̇r 
 

ÖZ 

 

 Çalışmanın amacı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul spor faaliyetleri 

bünyesinde yer alan Okul sporları Voleybol yıldız kız-erkek grup müsabakalarında yarışan sporcuların 

voleybol branşını tercih etme nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Doğu Karadeniz grubunda yer alan Ardahan ilinde düzenlenen okul sporları grup 

müsabakasındaki 12 kız, 12 erkek takımındaki tüm sporcuları içermektedir. Örneklem olarak ise 

araştırmaya 7 farklı ilden (Erzurum, Trabzon, Iğdır, Rize, Van, Kars, Ardahan) katılan 7 takımdan oluşan 

80 kız-erkek sporcu alınmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve 

yorumlanıp, elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 24.0 paket istatistik programından faydalanılarak 

ve anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların istatistiksel bulgularına 

göre voleybol branşına başlama yaşının büyük bir kısmını 13-14 ( % 63 ) yaş grubu oluşturmaktadır. 

Katılımcıların % 41.6’sı voleybol dışında başka bir branşla ilgilenmemektedirler. Katılımcıların voleybol 

branşındaki spor geçmişlerinin 2-3 yıl aralığında olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre voleybol branşını 

tercih etme nedenleri farklılık göstermektedir. Ayrıca araştırmaya katılan sporcuların cinsiyetlerine göre 

voleybol branşına yönelme nedenlerinden milli takıma seçilmek, beden eğitimi öğretmeni olmak, spor 

yapan popüler bir insan olarak ilişkilerini sürdürmek, voleybol sporcusu olarak arkadaşlarının arasında 
tanınıp sevilmek beklentisi içinde oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Spor, Tercih, Branş, Cinsiyet. 
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Ortaokul Öğrencı̇lerı̇n Okullararası Oryantı̇rı̇ng Yarışmalarına Katılma Nedenlerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız 
 

ÖZ 

 

 Amaç: Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okul sporlarında oryantiring yarışmalarına katılma 

nedenlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Metot: Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma 

grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Elazığ, Kayseri ve Malatya illerinde küçükler ve 

yıldızlar okullararası oryantiring yarışmalarına katılan 171’i kız ve 192’i erkek olmak üzere toplam 363 

öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Oyar ve ark. (2001) geliştirdiği “Spora Katılım Güdüsü 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 30 sorudan ve 8 alt boyuttan oluşmuştur. 1 ve 3 puan arasında değer alan 

ölçekte 1’e yaklaştıkça katılım isteğinin arttığını göstermektedir. Bağımlı değişken verileri normal dağılım 

gösterdiğinden ikili karşılaştırmalar için T testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA ve post hoc testi için 

Tukey kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak seçilmiştir. İstatistiki işlemlerin etki 

büyüklüklerinde T testi için Cohen’s d ve ANNOVA için Eta kare (ŋ2) ile bakılmıştır. Bulgular: 

Araştırmada ortaokul öğrencileri okullar arası oryantiring yarışmalarına oryantiring ile ilgili beceri 

geliştirme (X=1,36), yarışma (X=1,38), başarma (X=1,43), eğlence (x=1,44), aktif olma (X=1,46), takım 

üyeliği (x=1,51), enerji harcaması (X=1,58) ve arkadaşlık (X=1,71) için katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

cinsiyetleri, yarışmaya katılma yılları ve yarışma kategorilerine göre oryantiring yarışlarına katılım 

nedenleri arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Öğrencilerin sınıflarına ve yaşlarına göre oryantiring 

yarışlarına katılım nedenleri arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Sonuç: Fiziksel yeteneğin yanı sıra 

zihinsel yetilerin de geliştiği oryantiring sporuna, öğrencilerin oryantiring ile ilgili becerileri geliştirmek, 
yarışmak, başarmak ve eğlenmek için katılmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, Okul Sporları, Ortaokul, Spora Katılım, Öğrenci 
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Ortaokullarda (5.-8. Sınıflar) Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Dersı̇ Öğretı̇m Programının 

Uygulanabı̇lı̇rlı̇ğı̇nı̇n Spor Tesı̇slerı̇ Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Ahmet Turğut - Prof.Dr. Muhsı̇n Hazar 
 

ÖZ 
 

 MEB spor liselerinde, Spor tesisleri ve malzeme bilgisi öğretim programı adlı dersin hareket noktası 

olarak; “Sporda tesisleşmenin önemi, sporda belli bir yerlere gidilecek ve uluslararası platformda yer 

edilecekse tesislerimizin buna uygun olması gerektiği” şeklinde ifade ederek spor tesislerinin önemini 

belirtmiştir. Bu bağlamda Türkçe literatür incelendiğinde, Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının 

uygulanabilirliği açısından spor tesislerinin incelenmesine dair yapılmış bire bir herhangi bir çalışmanın 

bulunmaması alanın eksikliklerden biri olarak tespit edilmiştir. Bireyin bedensel, sosyal ve zihinsel 

gelişimine katkı sağlayan Beden eğitimi ve spor’un okullarda uygulanmaya çalışılan müfredatının 

öğrencilerin istenilen kazanım hedeflerine ulaştırılması için bu noktada spor tesisleri önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, Ortaokullarda (5-8) Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının 

uygulanabilirliğinin okul spor tesisleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Ankara ili il 

merkezi ve seçilmiş ilçelerindeki ortaokullar, örneklem gurubunu ise bu okullardaki öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun bir anket geliştirilmiştir. Anket formu tüm örneklem grubuna 

uygulanacaktır. Uygulanacak anketlerden hatasız dolduran anketler değerlendirmeye alınacaktır. Gerekli 

analizler SPSS programı ile yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Tesisleri, Uygulanabilirlik 
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Oryanti̇rı̇ng İ̇l Temsı̇lcı̇lerı̇nı̇n Faalı̇yet ve Sorunlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güllü - Barış Derince - Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yıldız 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırma 2017 yılı Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) il temsilcilerinin faaliyet ve sorunlarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Araştırma grubunu gönüllü olarak araştırmaya katılan 76 il temsilcisi oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış “İl Faaliyet Bilgi Formu” kullanılarak görüşme 

yapılmıştır. Araştırma için TOF gerekli izin (643 sayılı) alınmış ve etik kurul raporu (2017-19-2) alınmıştır. 

Verilere içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. İçerik analizinde tematik kodlama ile kavramlar ortaya 

çıkartılmıştır. Başka bir bağımsız araştırmacının kodlamalara ilişkin görüşleri Miles ve Huberman’ın 

güvenirlilik formülü ile karşılaştırılmış ve güvenirlilik katsayısı 0,82 çıkmıştır. Araştırma bulguları 5 ana 

tema altında toplanmıştır. Bu temalar “il temsilciliğin zayıf yönleri”, “İl temsilciliğin güçlü yönleri”, “İl 

temsilciliğin hedefleri”, “İl temsilcisinin İş Doyumu” ve “İldeki Oryantiring Dinamikleri” şeklindedir. 

Araştırma sonucunda bazı il temsilcilerinin oryantiring bilgi, tecrübe ve becerilerinin yüksek olduğu 

görülürken bazı il temsilcilerin bilgi birikimleri ve tecrübelerinin çok az olduğu görülmüştür. Sonuç olarak 

federasyonun illerdeki gölgeleri olan il temsilcilerinin illerindeki oryantiring sporunun yaygınlaşmasında 
etkileri yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, İ̇l Temsilcisi, Faaliyet, Spor 
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Profesyonel Futbolcularda Görülen Spor Yaralanmalarının Prospektı̇f Olarak Değerlendı̇rı̇lmesı̇ ve 

Rehabı̇lı̇tasyonun Önemı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Halı̇l Hakan Uysal - Kemal Ergı̇n 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu araştırma profesyonel futbolcularda görülen spor yaralanmalarının prospektif olarak 

değerlendirilmesi ve rehabilitasyonun etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya, 2014-2015 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig’de yer alan 7 takımda ve PTT 1. Lig’de yer 

alan 2 takımda profesyonel futbol oynayan, yaşları 18 ile 36 arasında değişen 272 erişkin erkek profesyonel 

futbolcu dahil edilmiştir. Bir sezon boyunca sakatlanma yaşayan 87 futbolcunun yaşadıkları sakatlıkları ve 

rehabilitasyon süreçleri incelenmiştir. Bulgular: En sık kas, bağ ve tendon yırtıklarının (% 47.1) meydana 

geldiği görüldü. Radyolojik değerlendirme olarak en fazla MR (%96.6) uygulandığı, olgulardan 11’inin 

(%12.6) geçmişte sigara kullandığı, 17 olgunun ise halen kullanmakta olduğu, günlük ortalama kullanılan 

sigara miktarının 2.9 adet olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan rehabilitasyon yöntemleri 

değerlendirildiğinde; en fazla TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) (% 95.4), masaj (% 

79.3), egzersiz (%74.7), coldpack (% 73.6), hotpack (%72.4), ultrason (%69), mobilizasyon (%59.8), 

bantlama (%55.2) ve kuru iğneleme (%49.4) uygulandığı görüldü. Sonuç: Sporcuların yaşadıkları 

sakatlanmalar ve uygulanan tedavi uygulamaları hakkında düzenli istatistiklerin tutulması doğru tanı ve 

tedavi programının belirlemesine yardımcı olabileceği gibi ekonomik kayıplarında azaltılmasında etkili 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Futbolcular, Spor Yaralanmaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Değerlendirme, İstatistik. 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

97 
 

Rektörlük Seçmelı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Derslerı̇nı̇ Tercı̇h Eden Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nde Beden 

Algısı ve Spor Derslerı̇ne Katılım Nedenlerı̇nı̇n Araştırılması 

 

 

Öğr.Gör. Kürşat Hazar - Dr. Mustafa Kaya - Öğr.Gör. Sinan Çelı̇kbı̇lek - Doç.Dr. Yakup Akif 

Afyon 
 

ÖZ 

 

  ÖZET: Çalışmada rektörlüğe bağlı seçmeli beden eğitimi ve spor derslerini tercih eden üniversite 

öğrencilerinde beden algısı ve spor derslerine katılım nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte ve bölümlerde öğrenim gören, yaş ortalamaları 

21,1493 Olan ve isteğe bağlı özel ilgi alanında bulunan spor derslerini tercih eden 118 Kadın 170 erkek 

olmak üzere toplamda 288 Öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara çalışma öncesi ayrıntılı bilgi 

verilerek gönüllü olduklarına dair belge imzalatılmıştır. Ayrıca bu kişilerin herhangi bir sağlık problemleri 

olup olmadığı tespit edilerek sağlık sorunu olanlar çalışma kapsamı dışında bırakılmışlardır. Çalışmaya 

katılan araştırma gurubunda sırasıyla spor yapma ve yapmama nedenleri ölçeği ile beden algısı ölçeği 

uygulanarak veriler anket yöntemi ile elde edilmiş olup IBM Spss 22 adlı paket program ile kayıt edilmiştir. 

Veriler normal dağılım göstermediği için nonparametrik test yöntemleri kullanılmıştır. İstatiksel işlem 

olarak Pearson Kolerasyon analizi 0.01 anlamlılık düzeyiyle incelenmiştir. İki değişken değerleri arasındaki 

farklılığa ilişkin Mann Whitney-U Testi (p<0.05), aralarında korelasyon olan iki değişken için bağısız 

değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin belirlenmesinde (0.05) ve (0.01) önem düzeyinde 

regreasyon analizi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin Spor derslerine katılım tercih puanları Beden algısı 

seviyelerini (P<0,05) düzeyinde etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin Spora katılım tercih puanlarının beden 

algıları üzerinde % 27,4 düzeyinde açıklayıcı etkisi vardır. Sonuç olarak bayan öğrencilerin erkek 

öğrencilere oranla daha yüksek spora katılım ve beden algısı düzeyine sahip oldukları görülürken, 

öğrencilerin Spora katılım tercih puanları ile beden algısı seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır 
(P<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Beden Algısı 
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Reliability Of Two New Teacher-Made Tests For The Assessment Of Accuracy İn Snooker 

 

 

Öğr.Gör. Ahmad Hamzeh - Prof.Dr. Shirin Yazdani - Doç.Dr. Mahta Eskandarnejad 
 

ÖZ 

 

 Accuracy has an important role in potting the balls in snooker. The aims of this study were to introduce 

two new tests for accuracy assessment in snooker and evaluate the reliability of them. 10 male snooker 

players voluntarily participated in this study. Based on the nature of snooker, two tests designed as: a) based 

on number of potting the balls into the different pockets (3 sets, each set 5 stroke to the right, left, right 

lateral and left lateral sides) and b) based on total scores which is getting from potting the balls into different 

pockets. The test-retest method was used for the assessment of reliability. So, tests were performed in two 

sessions with a one-week interval. Results showed that both tests had high reliability for the assessment of 

accuracy in snooker, also, the reliability of score based test was more than other test, so it is strongly 
recommended for accuracy assessment in snooker. 

Anahtar Kelimeler: Reliability, Snooker, Accuracy 
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Research Of The Coordination İn Rhythm Of Sports-Students 

 

 

Doç.Dr. Giurka Gantcheva - Dr. Öğretim Üyesi Emil Videv - Doç.Dr. Bisser Grigorov 
 

ÖZ 

 

 The different sports disciplines have various specific requirements to the different physical qualities of 

the athletes. Coordination abilities are important in all kinds of sports but their manifestation is strictly 

defined by the nature of the motor activity. The aim of the research is to examine the coordination in rhythm 

of athletes practicing different kinds of sports. The rhythm of the movements in the applied tests is complex 

and the athletes show different results. The determined dependences are not the same and persistent. The 

comparison of the rhythmical abilities of the athletes from different sports has to be done after grouping the 

researched individuals according to the type of motor activity they practice after taking into consideration 

its specific characteristics: sports where motor activities constitute a determined motor model; sports where 

such model does not exist; sports where motor activity is accompanied with music or with no musical 
accompaniment; sports where an apparatus is used, depending on its nature. 

Anahtar Kelimeler: Sport, Rhythmical Abilities, Sports Disciplines 
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Sekı̇z Haftalık Su Cı̇mnastı̇ğı̇nı̇n Sedanter Bayanlarda Yaşam Kalı̇tesı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Prof.Dr. Burc Güldalı - Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Doç.Dr. Özgür Bostancı - Doç.Dr. Tülin Atan 
 

ÖZ 

 

 Amaç: Araştırma, sedanter bayanlarda sekiz haftalık su cimnastiğinin yaşam kalitesi ve bu kaliteyi 

oluşturan alt boyutlar (genel yaşam kalitesi, genel sağlık, bedensel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal alan ve 

çevresel alan) üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya17 

yetişkin sedanter bayan katılmıştır. Egzersiz programı sekiz hafta süresince su cimnastiği çalışması şeklinde 

yapılmıştır. Egzersizlerin başladığı ilk gün ve sekizinci haftanın tamamlandığı gün olmak üzere 

katılımcıları vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve yaşam kalitesi puanları kaydedilmiştir. 

Yaşam kalitesi ölçümü için SF-36 kullanılmıştır. Ön test ve son test puanları arasındaki farklılıklara paried 

simple t- testi ile bakılmıştır. Bulgular: Sekiz haftalık su cimnastiği programının sonunda katılımcı sedanter 

kadınların egzersizler öncesi bedensel sağlık puanları 27,82 bulunurken egzersiz sonrasında 29,41 olarak 

bulunmuştur. Ruhsal sağlık puanları egzersiz öncesi 17,71 bulunurken egzersiz sonrasında 18,82 olarak 

tespit edilmiştir. Çevresel alan puanları egzersiz öncesi 31,12 egzersiz sonrasında ise 31,41 olarak 

hesaplanmıştır. Sosyal alan puanları egzersiz öncesi 10,00 olarak tespit edilirken egzersiz sonrasında 10,47 

olarak tespit edilmiştir. Vücut ağırlığı, BMI ve vücut yağ oranlarında anlamlı düşüşler meydana gelmiştir 

(p<0,05). Sonuç: Su Cimnastik programına katılan Sedanter kadınların bedensel sağlık, ruhsal sağlık, 

sosyal alan ve toplam yaşam kalitesi puanlarında anlamlı artışlar gözlemlenmiştir.8 haftalık su 

cimnastiğinin sedanter kadınlarda vücut ağırlığı, bel/ kalça oranı ve vücut yağ oranlarında düşme ile birlikte 

bedensel performanslarını ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Sedanter bayanlara su cimnastik programları 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sedanter Bayanlar, Su Cimnastiği, Yaşam Kalitesi 
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Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

Nilgün Ulu - Arş.Gör. Tuba Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Irmak Hürmeriç Altunsöz 
 

ÖZ 
 

 Türkiye’de 2012 yılında Milli Eğitim Sisteminde yapılan değişiklik ile ilkokullarda okutulan beden 

eğitimi ve spor dersinin yerini oyun ve fiziki etkinlikler dersi almıştır ve bu ders sınıf öğretmenlerinin 

sorumluluğuna verilmiştir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi 

öğretimindeki güven seviyeleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinin 32 farklı 

okulundan 320 (147 K, 173 E) sınıf öğretmeni katılmıştır. Spittle, Watt ve Spittle (2011) tarafından 

geliştirilen bir ölçek ile değerlendirilen sınıf öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretimi 

sırasındaki güven seviyeleri düşük çıkmıştır (X=4.00, SS=.95). Ayrıca, öğretmenlerin yönetim ve planlama 

becerilerindeki güven seviyeleri (X= 4.24, SS=.93), spor öğretme becerilerindeki (X=3.23, SS=1.29) güven 

seviyelerinden daha yüksek çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin hizmet yılı (Wilks’λ= .969, F (6, 630) = 1.65, 

p > .05) ve okuttukları sınıf düzeyi (Wilks’ λ= .987, F (6, 632) = .682, p > .05) ile oyun ve fiziki etkinlikler 

dersi öğretimi sırasındaki güven seviyeleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmenlerin 

güven seviyelerinin artırılması, öğretmenlerin dersteki öğretme becerilerinin geliştirilmesine bağlıdır. 

Sonuç olarak, öğretmenlerin hizmet içi eğitimler, çalıştaylar ve seminerler ile desteklenmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi, Sınıf Öğretmenleri, Güven Seviyesi 
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Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sektöründe E-Öğrenmeye Yönelı̇k Uygulamaların Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uğurlu - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya - Doç.Dr. 

Sebahattin Devecı̇oğlu 
 

ÖZ 
 

 Günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, toplumsal, ekonomik ve 

bilimsel değişimin sürecini yeniden düzenlemiştir, bunun sonucunda da giderek bir ağ toplumunun ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Bu hızlı değişim, birçok sektörü etkilediği gibi eğitim ve spor sektörünü de 

etkilemiş ve internet üzerinden e-öğrenme programları gibi uygulamaların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Bu uygulamaların çoğu toplumsal yaşamda kolaylık, zaman ve bireylerin gücünden tasarruf 

sağlamakta, değerlendirme ve geri bildirim almada esneklik oluşturmaktadır. Bu uygulamalar, zaman ve 

mekan gibi sorunlar nedeniyle normal eğitim alma imkanı bulamayan bireylere eğitim imkanı da 

sunmaktadır. Ayrıca her an her yerde erişim sağlama imkanı sunan e-öğrenmenin Türkiye’deki gelişimi, 

hızlı ve kolay bir boyut alarak hem bireysel hem de kurumsal taleplerin artmasına neden olmuştur. Bu 

uygulamaların geleneksel sistemin yerini alması mümkün olmasa da geleneksel ve e-öğrenmenin 

bütünleşmesine ve daha etkin bir rol almasına sebep olmuştur. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada, spor 

eğitimi sektöründe e-öğrenmeye yönelik uygulamalar betimsel olarak değerlendirilerek, öneriler 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor Sektörü, Spor Eğitimi, E-Öğrenme 
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Spor Lisesi Öğrencilerinin Matematik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi 

 

 

Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur 

Özdemir 
 

ÖZ 
 

 Çalışmanın amacı spor lisesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ile matematik algısına yönelik 

tutumlarının karşılaştırılması, sporcuların matematik algısına yönelik becerilerinin antrenman ve 

müsabakalarda başarı sağlamada ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma 201 (erkek:133; 

kadın:68) kişi ile gerçekleştirilmiş, veri toplama aracı olarak Türkçe’ye uyarlaması Şahin, Şahin ve 

Heppner (1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” uygulanmıştır. Öğrencilerin 

matematik algısını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından 10 sorudan oluşan anket tasarlanmıştır. 

Verilerin normal dağılım göstermediği belirlendikten sonra PÇE toplam puan ve alt boyutlarda farklılığı 

belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, sınıflar arasındaki farklılığı belirlemek için 

Kruskal Vallis H testi kullanılmıştır. Matematik algısına yönelik tutumlar ve PÇE arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak; cinsiyete göre yapılan 

karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmezken (p>0,05) kadın öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha olumlu problem çözme algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Sınıf düzeyinde 

yapılan karşılaştırmalarda 11. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri en yüksektir. Sınıf 

düzeylerinde sadece 11. ve 9. sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir. PÇE toplam puanı 

ve matematik algısı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde beden eğitimi ve sporda kariyer yapmak için 

matematiğin gerektiği (r=,042) ve matematik dersinin soyut kaldığı spor liselerine uygun şekilde 
geliştirilmesi gerektiği (r=,010) maddelerinde anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Matematik Algısı, Problem Çözme Becerisi 
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Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Duyarlılık Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akkuş Çutuk - Öğr.Gör. Selman Çutuk 
 

ÖZ 
 

 Spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin Yaşam doyumu ve duyarlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi Amaç: Spor yapmanın bireylerin kişilik özellikleri üzerinde olumlu yönde 

etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yaşam doyumu ve duyarlılık düzeyleri arasında sporun etkisinin 

bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 öğretim yılında 

üniversite öğrenimine devam eden 168 spor yapan, 161 spor yapmayan bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler, yaşam doyumlarını ölçmek amacıyla, Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilen 

Yaşam Doyumu Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale) kullanılmıştır. Seyrek ve ark. tarafından 

gelitirilen (2016) duyarlılık ile elde edilmiştir. Bulgular: Verilerin analizinde öncelikle grupların normal 

dağılıp dağılmadığını görebilmek için Kolmogrow Simirnov testi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım 

gösterdiği tespit edildikten sonra parametrik testlerden bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Bu araştırmanın 

sonunda, spor yapan üniversite öğrencilerinin spor yapmayan üniversite öğrencilerine göre yaşam doyumu 

ve duyarlılık düzeylerinde spor yapanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu görülmüştür. Sonuç: 

Spor yapmanın her anlamda faydasının olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşam doyumu ve duyarlılık 

üzerinde de sporun pozitif yönde bir etkisinin olduğu araştırmada görülmüştür. Kaynakça Diener E, 

Emmons RL, Griffin S (1985) The satisfaction with life scale. J Pers Assess, 49: 71-75. Seyrek D.Ö, Ersanlı 
K, Tunç T, (2016) Duyarlılık ölçeği. Elektronik sosya bilimler dergisi C:15 S:56 (284-294). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Duyarlılık, Yaşam Doyumu 
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Spor Yönetiminde Dijitaleşme Sürecinin Planlama ve Stratejik Etkileri 

 

 

Seçkin Renklibay 
 

ÖZ 

 

 Spor yönetiminde kurumsallaşmanın ve teknolojiden faydalanma gereksinimi her geçen gün artmaktadır. 

Spora hizmet eden kurumlarda idari karar mekanizmasının doğrudan etkileyecek bu sistem sayesinde 

olimpik sporcu başarı düzeyinin takibi esas amaç olmuştur. Spor kulüplerinde yatırım yapılacak sporcu ve 

antrenörlerin gelişimlerinin takibi sayesinde gerçek değerlerle değerlendirme imkanıda sunmaktadır. Spor 

kuruluşlarında ve özellikle birden çok olimpik branşı bünyesinde faaliyet gösteren spor kulüplerinde branşa 

özgü olimpik branş verilerinin takibinin sağlanması ,ulusal ve uluslar arası yarışmaların sportif verilerinin 

analiz edilmesi,branşa özgü performans değerlerinin takip edilerek sürdürülebilir başarı için yol haritası 

sağlayacaktır. Verilerin izlenerek antrenman planlanması ve bu doğrultuda özellikle olimpiyatlara 

hazırlanan branşların olimpik veri sistemi sayesinde objektif kriterlerle gelecek planlaması 

amaçlanmıştır.Sporcunun katılım gösterdiği yarışlar,dereceleri,antrenman program takibi,sporcunun yıl 

bazlı başarı ortalaması,branşın başarı ortalaması gibi konularda sistem veri tabanı oluşturarak değerleri 

sunmaktadır.. Ayrıca idari yönetimin bu sistem ile anlık akıllı cihazlardan giriş yaparak bilgi sahibi 
olmalarına olanak sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yönetimi,sporif Planlama,sportif Takip,teknoloji 
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Sporda Çatışma ve Stres Yaratan Yönetı̇cı̇ Davranışları İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Lı̇sansüstü Tezlerı̇n Taranması 

 

 

Mehtap Demı̇r - Hümeyra Peremecı̇ - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz 
 

ÖZ 

 

 Mehtap DEMİR* Hümeyra PEREMECİ* İlhan TOKSÖZ** ÖZET: Bu çalışma da Türkiye de 2002-

2017 yılları arasında hazırlanan sporda çatışma ve stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili yüksek lisans 

ve doktora tezlerinin taranması amaçlanmıştır ve bu tarihlerle sınırlıdır. Tez tarama adresimiz Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun (yok.gov.tr) Tez Merkezinin verileridir. Elde edilen yirmi bir tezden on dokuzu yüksek 

lisans iki tanesi doktora tezi olarak yapılmıştır. Konu bazlı tezlerin; Yönetici davranışları ile ilgili (9),stres 

(7), çatışma (3), stres yönetimi( 2) konulu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre sporda çatışma ve 

stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili 2002-2017 yılları arasında akademik düzeyde yapılan 

çalışmaların büyük bir bölümünü yönetici davranışları ve stres konulu çalışmalar teşkil etmektedir. Çatışma 

ve stres yönetimi alanlarında yapılan çalışmaların ise oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. Bunların yanı 

sıra sporda çatışma ve stres yaratan yönetici davranışları ile ilgili başlık adı altında bir çalışmaya henüz 
rastlanamamıştır.. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici Davranışları, Çatışma, Stres Yönetimi. 
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Taekwondo Sporcularının Branşlarına Uygun Beslenme Programlarının Belirlenmesi 

 

 

Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Dr. Öğretim Üyesi Bekir Barış Cı̇han 
 

ÖZ 

 

 Sporcuların performansını etkileyen faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme 

gelmektedir. Beslenme, sporcuların bilgi sahibi oldukları sürece kontrol altında tutabildikleri ve 

performanslarını etkileyen önemli etkenlerden biridir. Sporcuların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri 

yaş, cinsiyet ve spor dalları açısından farklılık göstermekle birlikte, temel beslenme kuralları tüm sporcular 

için benzerdir. Vücudumuz egzersiz esnasında, dinlenme durumuna göre daha fazla enerji harcamaktadır. 

Çünkü egzersiz sırasında; kaslar daha güçlü kasılmakta, kalp atımı hızlanmakta, kalp vücuda kanı daha 

hızlı pompalamakta, akciğerler daha hızlı çalışmaktadır. Tüm bu nedenlerle, sporcuların sporcu 

olmayanlara göre günlük enerji gereksinimleri daha yüksektir. Bu kapsamda çalışmamızda; Taekwondo 

sporu ile uğraşan sporcuların beslenme alışkanlıkları ile sporcu performansları arasındaki ilişki spora uygun 

beslenme anket yöntemi ile incelenmiş ve SPSS programı ile değerlendirmesi yapılmıştır. Veri analizi 

yapılırken, değerler normal dağılım gösterdiğinde bağımsız t testi uygulanmıştır, değerler normal değilse 

Man withney testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; Taekwonda sporcularının farklı beslenme 

programları uyguladıkları ancak başarılı olabilmeleri için branşlarının özelliklerine uygun beslenme 
programına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Enerji, Taekwondo, Sporcu, Program 
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Türkı̇ye’de Spor Psı̇kolojı̇sı̇ Konulu Lı̇sansüstü Tezlerı̇n Taranması 

 

 

Hümeyra Peremecı̇ - Mehtap Demı̇r - Prof.Dr. İ̇lhan Toksöz 
 

ÖZ 

 

 Hümeyra PEREMECİ* Mehtap DEMİR* İlhan TOKSÖZ** ÖZET: Bu çalışmada, Türkiye’de 2005-

2017 yılları arasında spor psikolojisi ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının taranması 

amaçlanmıştır ve bu yıllarla sınırlıdır. Tarama kaynağı adresi olarak Yüksek Öğretim Kurulu (yok.gov.tr) 

adresinde yer alan Tez Merkezidir. Elde edilen 20 tezden 15 tanesi yüksek lisans, 5 tanesi de doktora tezi 

olarak yapılmıştır. Konu bazında incelendiğinde tezlerin; psikolojik ihtiyaçlar (1), branşlara göre psikolojik 

ihtiyaçlar (5),” öğrencilerin düzeylerine göre” psikolojik durumları (4), “sporcuların düzeylerine göre “ 

karşılaştırmalı psikolojik etkiler (3), yarışma öncesi ve sonrası psikolojik durumlar (2), futbol hakemlerinin 

hakemlik psikolojisi (1), sporcularda psikolojik durumlar (1), sedanter bireylerde spor psikolojisi (1), 

psikolojik dayanıklılık (1), engelli sporcularda spor psikolojisi (1) başlıkları altında toplandığı tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre spor psikolojisi ile ilgili 2005-2017 yılları arasında akademik düzeyde yapılan 

çalışmaların büyük bir bölümünü farklı spor dallarıyla uğraşan sporcuların psikoloji ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde yer alan tutumları teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra engelli sporcuların psikolojisi alanında 

henüz yetersiz sayılabilecek çalışma yapıldığı görülmüş ve yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Psikolojisi, Psikolojik Bağlılık, Psikolojik Yardım 
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Türkı̇ye’de ve Dünyada Toplumsal Cı̇nsı̇yet Bağlamında Spor Ürünlerı̇ Markaları İ̇le İ̇lgı̇lı̇ 

Reklamlarda Kadın İ̇mgesı̇nı̇n İ̇nşası 

 

 

Doç.Dr. Besim Yıldırım - Bahar Balcı Aydoğan 
 

ÖZ 
 

 Spor, erkeklik ve kadınlık rollerinin inşa edildiği, toplumsal cinsiyetin üretildiği alanlardan birisidir. 

Kadın imgesinin spor alanındaki inşası çoğunlukla erkek egemen söylem üzerinden yapılmaktadır. Bu imge 

kadın-erkek arasındaki biyolojik farklılığa dayanan kimi saptamalardan türetilmektedir. İnsanlık tarihi 

boyunca içselleştirilmiş kimi tabular kadının sosyal hayattaki rolünü kısıtlamaktadır. Reklamlar, değerler 

ve inanç sisteminin üretildiği alanlardan birisidir. Bu bağlamda kadın, spor ürünleri markaları reklamlarında 

defalarca bir imge olarak üretilip tüketilmektedir. Kadın spor alanında desteklenirken bir dizi emire maruz 

bırakılmakta ve ideal bir kadın imgesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Sağlıklı ol, kendine güven, gururlu ol, 

başarılı ol, güçlü ol, mutlu ol, yetenekli ol vs. gibi harekete geçiren eylemlerin kadına spor ürünleri 

markaları ile ilgili reklamlarda dayatıldığı görülmektedir. Burada ayrıştırıcı ideolojik bir boyut bizi 

karşılamaktadır. Bu sebeple kadını ayrıştırıcı ideolojik boyuttan koparıp, toplumsal gerçeklik boyutuna 

taşımak gerekmektedir. Spor ürünleri markaları ile ilgili reklamlarda kadın imgesini kuran şey reklam 

retoriğinden başka bir şey değildir. Bu çalışmada; Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ekseninde spor 

ürünleri markaları ile ilgili reklamlarda kadına nasıl olması gerektiği hususunda seyirlik bir değer 

kodlaması sunan kimi reklam pratikleri eleştirel söylem analizi yöntemi ile çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın İ̇mgesi, Spor, Reklam. 
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Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇ Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇teye Güdüleyen Nedenler 

 

 

Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu - Burcu Güldalı - Orhan Ahmet Şener 
 

ÖZ 

 

  Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerini fiziksel aktiviteye güdüleyen nedenler araştırılmıştır. 

Çalışmaya 302 erkek ve 210 kadın öğrenci olmak üzere toplam 510 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

Fiziksel Aktiviteye Güdüleyen Nedenler Ölçeği ve egzersiz davranışları değerlendirme anketi 

kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri 

kullanılmıştır. Cinsiyete göre kadın ve erkeler arasında ilgi ve fiziksel uygunluk boyutu puanları arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05 ve p<0,001). İlgi ve fiziksel uygunluk boyutunda kadınların 

puanları erkelerden yüksektir. Çalışmada yaş kategorisine göre ilgi, yetenek, görünüm, fiziksel uygunluk 

ve sosyal boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Branşa göre 

fiziksel/spor aktiviteye katılmaya güdüleyen nedenlerin alt boyutlarının karşılaştırılmasında tüm alt 

ölçeklerde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). En düşük puana spor yapmayan kişiler sahip 

iken yetenek, görünüm ve fiziksel uygunluk boyutunda takım sporları ile uğraşanlar ferdi sporlarla 

uğraşanlardan daha yüksek puan alması anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Bireyleri fiziksel aktiviteye 

güdüleyen faktörler cinsiyete göre ilgi ve fiziksel uygunluk boyutunda değişmekte iken yetenek, görünüm 

ve sosyal boyutta değişmemektedir. Üniversite öğrencilerinin spora yönlendirilmeleri yanında takım 

sporlarıyla da ilgilenmeleri ve onlara sosyal boyutta destek sağlanması gereklidir. Elit sporcular için sportif 
aktiviteye güdüleyici etkenler için yeni bir anket çalışması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Davranış, Fiziksel Aktivite, Güdülenme Nahtar Kelimeler: 
Davranış, Fiziksel Aktivite, Güdülenme 
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Anadolu Lı̇sesı̇ İ̇le Spor Lı̇sesı̇nde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Dersı̇ne Karşı Tutumlarının 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Serkan Duman - Doç.Dr. Elı̇f Karagün - Sabı̇t Selvı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma, Kocaeli ili merkez ilçesinde bulunan Anadolu lisesi ile Spor Lisesinde öğrenim gören ve 

aktif olarak spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarını saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının ölçülmesi için 

Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada Spor lisesinde okuyan ve lisanlı spor yapan 70 öğrenci ile Anadolu lisesinde 

okuyan ve spor yapmayan 70 öğrenci olmak üzere toplam 140 gönüllü lise öğrencisine ölçek uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler; SPSS 21.00 Paket programında analiz edildiğinde; cinsiyet, lisansının olup olmaması, 

anne-baba eğitim düzeyi, ailesinde spor yapanların olup olmaması, gelir durumu, başarı durumları, 

yaşadıkları yer açısından sonuçlar anlamsız bulunmuş. Okul dışı düzenli katıldıkları spor etkinliği olanlar 

lehine (p=0,022), yaş aralığı 15-16 arasında olanlar lehine (p=0,018), spor lisesinde okuyanlar lehine 

(p=0.034), ayrıca 10.sınıflar lehine (p=0.017) beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumların yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Tutum, Aktif Sporcu, Aile, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi 
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Antrenörlerı̇n Motı̇vasyonlarını Etkı̇leyen Faktörler Üzerı̇ne Bı̇r İ̇nceleme 

 

 

Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Mehmet Doğan - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. 

Ayşegül Doğan 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı antrenörlerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Kişi ve 

kurumların başarıya ulaşmasında büyük bir rol sahibi olan motivasyon kavramının tüm alanlarda olduğu 

gibi spor alanında da önemi oldukça büyüktür. Bu alanda motivasyon kavramı üzerine yapılan araştırmalar 

uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Buna rağmen bu araştırmaların bir çoğu sporcu motivasyonuna veya 

antrenörlerin sporcularının motivasyonlarına etkisi üzerine yapılmış olmakla birlikte, spor 

organizasyonlarının her kademesinde sporcuların gelişimi ve performansı açısından oldukça büyük bir 

öneme sahip antrenörlerin motivasyonları üzerine yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Antrenörlerin 

motivasyonunun incelenmesi hem kendi iş memnuniyetleri ve tatminlerini, hem de spor 

organizasyonlarındaki tüm paydaşları etkilediği için oldukça önemlidir. Bu çalışmada yapılan literatür 

taramasıyla, dünya genelinde çeşitli branş ve seviyelerden antrenörler üzerine yapılan motivasyon 

çalışmaları incelenmiş ve antrenörlerin motive olmaları üzerine etkide bulunan motivasyon faktörleri 

belirtilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde antrenörlerin işlerine motive olmasını sağlayan 

çok sayıda içsel ve dışsal faktör bildirilmiştir. Finansal kazançlar, takımın bir parçası olmak, spora devam 

etme isteği, kariyer olanakları, sağlık faktörü, sporcularının gelişimlerine yardımcı olmak, mesleğin 
doğasından duyulan memnuniyet ve başarılar kazanmak gibi çeşitli faktörler sık şekilde ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Spor, Antrenör, Motivasyon, Motivasyon Faktörleri. 
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Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Kişilik, Tutum, Yeterlik Algılarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Ceren Ebru Özdemir - Prof.Dr. F. Hülya Aşçı 
 

ÖZ 

 

 Giriş: Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin, çokkültürlü yeterlik 

algılarının ve tutumlarının mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi ve beden eğitimi öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin, çokkültürlü eğitime yönelik 

tutumları ile yeterlik algılarının yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinden olasılıksız örnekleme 

yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 96 kadın (Xyaş= 34.06 ± 6.40); 106 erkek (Xyaş= 

36.16 ± 6.20) toplam 202 (Xyaş= 35.16 ± 6.36) beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılara 

Çokkültürlü Kişilik Ölçeği, Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği, Çokkültürlü Yeterlik 

Algıları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Katılımcıların mesleki kıdem ve cinsiyet 

değişkenlerine göre çokkültürlü kişilikleri, yeterlik algıları ve çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarında 

fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin çokkültürlü kişiliklerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutum ve yeterlik algılarının 

yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi için ise regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Yapılan 

analizlerde beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre çokkültürlü yeterlik algılarında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p > 0.05). Öte yandan çokkültürlü kişiliğin duygusal denge alt boyutunda kadın ve 

erkek beden eğitimi öğretmenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p < 0.05). Ayrıca, cinsiyete göre 

çokkültürlü eğitime yönelik tutumlar arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur (p < 0.05). Beden eğitimi 

öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre çokkültürlü kişilik özellikleri, yeterlik algıları ve çokkültürlü 

eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p > 0.05) Ayrıca çokkültürlü kişilik 

ile çokkültürlü eğitime yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır, ancak çokkültürlü kişilik 

ile çokkültürlü yeterlik algıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) . Sonuç: 

Sonuç olarak, erkek beden eğitimi öğretmenlerinin farklı bir kültürle ilgili stres yaratan bir durum veya 

sorunla karşılaştıklarında duygusal açıdan daha dengeli ve tutarlı hareket ederek, duygusal dinginliklerini 

koruyup farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları kadın beden eğitimi öğretmenlerinden daha rahat 

çözebileceklerini ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ortamında özellikle sınıf 

içerisinde çokkültürlüğün bilincinde olarak eğitimi farklı kültürlerden gelen öğrenciler için daha faydalı 

olacak şekilde yeniden düzenleme ve duruma uygun hale getirmede kadın öğretmenlerden daha aktif ve iyi 

durumda oldukları söylenebilir. Ayrıca çokkültürlü kişilik özelliklerinin beden eğitimi öğretmenlerinin 

çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarını yordamada bir katkısının olmadığı, ancak çokkültürlü yeterlik 

algılarını yordadığı ulaşılan sonuçlar arasındadır. Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, çokkültürlü eğitim, 
çokkültürlü kişilik. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlü Kişilik 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

114 
 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Deneyimi I ve Iı Derslerine 

İ̇lişkin Görüşlerinin İ̇ncelenmesi 

 

 

Selvi Gül - Ebru Doğan - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi I ve okul 

deneyimi II derslerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya beden eğitimi 

ve spor öğretmenliği son sınıfta okuyan 10 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 14 öğrenci katılmıştır. 

Araştırma verileri nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşü 

alınarak son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde 

edilen bulgulara bakıldığında, Okul deneyimi dersinin yararlı bir ders olduğu ve müfredatta olması gerektiği 

konusunda görüş birliğine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca uygulama öğretmeninin sorumluluklarını 

tam anlamıyla yerine getirmediği ve tüm sorumluluğu öğrencilere yüklediği görüşü ise ağırlıklı olarak elde 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Spor 
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Developıng Hepa Study Modulles In Coachıng And Physıcal Educatıon Currıcullum 

 

 

Doç.Dr. Rita Gruodyte-Raciene 
 

ÖZ 

 

 Background. Physical inactivity is a growing health problem in Europe and worldwide. The current levels 

of physical inactivity are due to insufficient participation in leisure time physical activity and an increase 

in sedentary behavior (WHO, 2017). The “Sport, Physical Education and Coaching for Health” (SPEACH) 

project, cofinanced by the Erasmus+ Programme of the European Union (2015-2017) aims to set 

sustainable and conferrable grounding in order to prepare pupils and young athletes (but also adults in 

regards of a holistic ‘healthy aging’) towards a healthy lifestyle through HEPA (Health Enhancing Physical 

Activity) related education during their physical education (PE) classes and/or their training sessions in 

sport clubs. To achieve this, the project pursued to develop HEPA related modules, which may be included 

into existing education structures in the areas of sport coaching and PE. Method. In order to design effective 

programs a systematic approach to studying the state of knowledge, ability, interest and/or attitude of a 

defined audience on a particular topic is needed (McCawley 2009). The needs analysis covering seven 

European countries was performed using data of 660 survey respondents (students), the 14 interviewees 

and the focusgroup with key experts. Results. Several content themes (such as changing behaviour, personal 

leadership, physical activity for special target groups, health policy, etc.) were included in the five 

developed HEPA modules. Regarding the didactics, a mixed method was conducted including forms like 

training, internship, group- and classroom based teaching. Three selected HEPA modules were piloted in a 

real-life setting with PE and sport coaching students and teachers during the International SPEACH Week 

in February 2017 in Hanze university of Applied Sciences (Groningen, the Netherlands). Conclusions. The 

developed HEPA modules should be flexible and offer differentiated levels so they can be implemented at 

vocational, bachelor as well as master level, providing not only a direct (short‐term) impact during the 

running of the project, but also setting up sustainable structures, cooperation and tools to be used and 

exploited by further stakeholders from the Coaching and PE sectors. References: McCawley: Educational 

needs assessment, 2009 WHO: Global Strategy on Diet, Physical Activity & Health, 2017 

Acknowledgements: this project is co-financed by the Erasmus+ programme of the European Union, 

557083-EPP-1-2014-1-NL-SPO-SCP 

Anahtar Kelimeler: Health-Enhancing Physical Activity; Physical Education Teacher Education; 

Coaching; Children 
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Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumları 

Arasında Fark Var Mıdır" Anadolu Üniversitesi Örneği 

 

 

Araştırmacı Dilara Ebru Uçar - Arş.Gör.Dr. Günay Yıldızer - Arş.Gör.Dr. Caner Özböke - 

Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz - Doç.Dr. Serdar Kocaekşi 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, farklı branşlarda eğitim alan öğretmen adaylarının, engelli öğrencilere yönelik 

tutumlarının cinsiyet, öğretmenlik eğitimi alınan bölüm, engellilere yönelik ders alma durumu, engellilerle 

çalışmış olma durumu değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yuker, 

Block ve Young, (1970) tarafından geliştirilen Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği – 

O Formu”ndan oluşan toplama aracı kullanılmıştır. Bağımsız gruplarda t-testi sonuçları erkek öğretmen 

adaylarının kadınlara kıyasla, yetersizlikten etkilenmiş kişileri yetersizlikten etkilenmeyen bireylerden 

anlamlı derecede daha farklı algıladıklarını ortaya koymuştur, p<0.05. Kruskal-Wallis test sonuçları da 

benzer şekilde farklı öğretmenlik eğitimi programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının 

yetersizlikten etkilenen kişilere yönelik algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur, 

p<0.05. Tanımlayıcı istatistik verileri Beden Eğitimi ve Resim-İş öğretmenlik programında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının bu bireylere yönelik algılarının normal bireylere en benzer algılar olduğunu 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yetersizlikten Etkilenmiş Birey, Öğretmen Adayı, Tutum, Beden Eğitimi, Engelli 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

117 
 

Halk Oyunları Aktı̇vı̇telerı̇ne Katılan Sporcuların Depresyon Durumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Ahmet Nazım Gürak - Öğr.Gör. Sadettin Erol - Öğr.Gör. Mehmet Doğan 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı; Bursa’da halk oyunları aktivitelerine katılan sporcuların depresyon durumlarının 

incelenmsi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; farklı yaş grubu ve farklı kulüplerde halk 

oyunlarıyla uğraşan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen, Bursa’daki sporcular 

oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden ulaşılan, Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunda 

oynayan (31), Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda oynayan (17), Bursa Dans Sanat Gençlik ve 

Spor Kulübü’nde oynayan (27) ve Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları topluluğunda oynayan (35) toplamda 

110 gönüllü kişi oluşturmaktadır. Yöntem; Bu araştırmada 21 soruluk ankete verilen yanıtlara göre bulgular 

belirlenmiştir. Depresyon ölçeği olarak BECK depresyon ölçeği (BDI) kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler 

yüzde olarak ortaya konmuş, halk oyunlarıyla uğraşan farklı kulüplerdeki kişilerin depresyon dereceleri 

belirlenmiş, Microsoft Excel 2016 programında analizi alınarak kontrol edilmiştir. Bulgular; En az şiddetli 

depresyon düzeyinde olan kişi sayısı Bursa Dans Sanat Kulübü’nde ortaya çıkmıştır. En fazla şiddetli 

depresyon düzeyinde olan kişi sayısı ise Nilüfer Belediyesi Halk Dansları grubunda çıkmıştır. Bursa Dans 

Sanat’ta şiddetli depresyon oranı %3 olarak saptanırken, Osmangazi Belediyesinde şiddetli depresyon oranı 

%10’a çıkmıştır. Uludağ üniversitesi halk oyunları topluluğunda ise bütün depresyon düzeyleri orta derece 

çıkmıştır. Sonuçta üniversitede okuyan gençlerin depresyon düzeylerinin orta derecede çıkması; çoğunun 

psikolojik ve düşünsel anlamda gelecek kaygısı, üniversite bittikten sonra ne yapacakları hakkında net bir 

fikirlerinin olmadığının bir göstergesi olabilir. En şiddetli depresyon oranının çıktığı Nilüfer Belediyesi 

sporcularının yaş seviyelerinin düşük olması ve eğitimlerini bitirmemiş olmaları depresyon durumlarını 

artırmış olabilir. Bursa Dans Sanat’ın depresyonunun en düşük çıkmasının sebebi, bu topluluktaki kişilerin 
yaş seviyelerinin diğer topluluklara göre daha büyük olmalarından olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Depresyon, Aktivite, Spor. 
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Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretimindeki Güven Seviyesi Değerlendirme Ölçeğinin 

Adaptasyon Çalışması 

 

 

Nilgün Ulu - Tuba Yazıcı - Irmak Hürmeriç Altunsöz 
 

ÖZ 
 

 Oyun ve Fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerine sağlıklı ve aktif bir hayat için temel beceriler 

kazandıran önemli bir derstir. Sınıf öğretmenlerinin ders ile ilgili hangi alanlarda kendilerine güven duyup 

duymadıklarının belirlenmesi, hizmet içi ve hizmet sonrası öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle sınıf 

öğretmenlerinin oyun ve fiziki etkinlikler dersindeki güven seviyelerini ölçmeyi hedefleyen ölçeğin 

Türkçe’ye adaptasyonu 301 (134 K-167 E) sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. Ölçeğin dil adaptasyonu için 6 

dil uzmanı, 2 alan uzmanı ve 15 sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 

ölçeğin 2 faktörlü (Yönetim ve Planlama/Spor Becerilerini Öğretme) ve 17 maddeli olduğu belirlenmiştir. 

Ölçeğin genel Cronbach alfa değeri 0.93'tür. Yönetim ve planlama alt boyutu .93. Spor becerilerini öğretme 

alt boyutunun Cronbach alfa değeri ise .84 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 

ortaya çıkan model kabul edilebilir referans aralıklarını sağlamıştır. (χ2 = 336,44, df = 117, χ2 / df = 2.87; 

GFI = 0.88, CFI = 0.92; RMSEA = .076; TLI = 0.91). Ölçek öğretmenlerin oyun ve fiziki etkinlikler dersi 
öğretimindeki güven seviyesini ölçmek için kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi, Sınıf Öğretmenleri, Ölçek Adaptasyonu 
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Spor Eğitiminde Kitap Okuma Etkinliğinin Yürütülmesine Yönelik Girişimsel Bir Araştırma  

 

 

Yüksel Aydoğan - Uzman Ceyda Acar 
 

ÖZ 

 

 Giriş Sporun fiziki olarak pek çok faydasının olduğu tıbben bilinmektedir. Fiziki denge, kas-iskelet 

sağlığı ve gelişimi, beden kitle indeksinin sağlıklı oranlarda kalması, kalp-damar sağlığı gibi pek çok 

biyolojik faydası bulunduğu akademik literatürde sıklıkla bildirilmektedir (Özüdoğru, 2013). Bireyler, 

fiziksel aktivite kadar zihinsel aktivitelere de gereksinim duymaktadırlar. Zihinsel aktivite pek çok hastalığı 

engelleyen bir faaliyettir (Baltacı, 2008). Fiziksel aktivitelerle zihinsel gelişimin etkileşim içinde olduğu 

pek çok araştırmada ortaya konmuştur (İlhan, 2008). Bu çalışmanın amacı spor eğitimlerinde zihinsel ve 

entellektüel etkinliklerin de yürütülmesinin etkinliğini araştırmaktır. Yöntem Çalışma girişimsel bir pilot 

araştırmadır. Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübünde 6-18 yaş arası toplam 50 karate öğrencisine kitap 

okuma yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada öğrenciler kitaplarını kendilerini seçmişlerdir. Okunan 

kitapların içeriği, sayısı ve özetlerin değerlendirilmesiyle yarışma kişileri derecelendirilmiştir. Sınav öncesi 

kitap okumanın faydalarına yönelik iki seminer verilmiş ve sınavda bu seminerlerin içeriğine dair de sorular 

yer almıştır. Yarışma sonrası öğrenci ve velilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü bir anket çalışması 

yapılmıştır. Bulgular Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ve velilerin spor dışında entellektüel 

faaliyetlerin yürütülmesi ile kitap okuma konusunda farkındalıklarının arttığı görülmektedir. Projeden 

memnuniyet öğrenci ve velilerde sırasıyla % 87 ve % 100 artmıştır. Velilerden %91’i öğrencilerin % 75’i 

projenin faydalı olduğunu düşünmektedir. Velilerin % 91’i kitap okuma projesi bir daha yapılmasını 

istemekte, öğrencilerin ise % 80,57’si projenin tekrar etmesini istemektedir. Projenin faydalı olduğunu 

belirten öğrencilerden projenin tekrarlanmasını isteyenler % 80, proje tekrarlanırsa katılmak isteyenler 

%85,75’tir. Öğrenciler seçmek istedikleri meslek olarak %89,47 oranında antrenötlük cevabını 

vermişlerdir. Bu da antrenörlerin öğrencilerin üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktadır. Antrenörler, 

öğrencilerin yetiştirilmesinde önemli bir rol modeldir. Projenin hayal gücünü geliştirdiğini düşünen öğrenci 

oranı % 65,79, kitap okuma alışkanlığı kazandırdığını belirtenlerin oranı %84,21, özet yazmanın getirdiği 

faydalar olduğunu belirtenler ise %73,68’dir. Tartışma/Sonuç Veliler öğrencilerin kitap okuma vb spor 

harici çalışmaları da spor eğitimine entegre şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmada veliler öğrencilerin spora başlaması ve kitap okumasıyla kendini ifade etme gibi pek çok sosyal 

kazanımları olduğunu ifade etmişlerdir. Spor eğitimlerinin tek yönlü değil entellektüel çalışmalarla birlikte 

yürütülmesi öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri açısından etkindir. Spor eğitmenleri öğrencileri 
yönlendirmek için önemli bir rol modeldir. 

Anahtar Kelimeler: Sporun Faydaları, Kitap Okumanın Gelişime Katkıları, Spor Eğitimi 
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Spor İ̇şletmelerı̇nde Çatışma Yönetı̇mı̇ Algısı 

 

 

Aykut Baykal - Arş.Gör. Sevim Güllü 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı spor işletmelerinde çalışanlarının çatışma yönetimi algısının incelenmesidir. 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul' da dört farklı spor 

işletmelesinda çalışanlar oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 142 kişi çalışmaya gönüllü olarak 

katılmıştır. Katılımcılara demografik bilgiler ile daha önceden geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik testleri 

yapılmış olan, Rahim tarafından bireylerin örgütlerde yöneticiler, astlar ve diğer çalışanlarla yaşadıkları 

çatışmaları çözmek için kullandıkları çözüm yöntemlerini saptamak amacıyla 1983 yılında geliştirilen 28 

madde ve 5 alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının 

belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının 

belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-

parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için 

Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; medeni durum, öğrenim 

durumu, çalışma şekli (kadrolu/sözleşmeli/yarı zamanlı), yaş, görev pozisyonu değişkenleri ile çatışma 

yönetimi algısı arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0,05). Erkek ve kadın katılımcıların 

gönüllü çatışma yönetimi algısı düzeyleri bakımından “tümleştirme” (z=-2,000; p<0.05) alt boyutunda 
anlamlı farklılık görülmüştür. Bu farklılık kadın katılımcılar lehinedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor İşletmeleri, Çatışma Yönetimi Algısı, Örgütsel Davranış 
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Spor Yapma Durumuna Göre Anadolu ve Meslek Lı̇sesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ Dersı̇ne 

Karşı Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Ayberk Atalay - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı; Anadolu Lisesi ile Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin aktif spor yapma durumuna göre beden eğitimi dersine karşı tutumlarının belirlenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda; Kocaeli İli İzmit Merkez İlçede bulunan İzmit Atılım Anadolu Lisesi ile İzmit 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okuyan ve araştırmanın amacı açıklandıktan sonra gönüllü katılmak 

isteyen toplam 106 dokuzuncu sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Öğrencilerin Beden eğitimi ve spor dersine 

yönelik tutumlarını ölçmek için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor 

Tutum Ölçeği ile sosyo-demografik özellikleri belirleyen bilgi anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 21.00 Paket programında analiz edildiğinde; cinsiyet, okul türü, anne ve babasının birlikte olup 

olmaması ve eğitim düzeyleri gelir düzeyi, yaşadığı yerin özelliği, spor yapma yılı, okul başarısı açısından 

Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumları anlamsız bulunmuş. Spor yapanlardan; amatör spor yapan 

öğrencilerin profesyonellere göre tutum puanlarının anlamlı derecede yüksek (p=0,004), lisansı 

olmayanların da lisansı olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek (p=0.040) bulunmuştur. Bu sonuçlar 

değerlendirildiğinde; hobi olarak spor yapanların beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının daha 

yüksek olduğu. Lisanslı veya profesyonel spor yapanların düzenli antrenman yapması; durumu bir iş ve 

sorumluluk olarak görmesinin beden eğitimi ve spor dersinde yapılan çalışmaları daha hafif bulmasından 
kaynaklı olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Dersi, Tutum, Aktif Sporcu, Anadolu 
Lisesi, Meslek Lisesi. 
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Spor Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Karar Verme Stı̇llerı̇ İ̇le Problem Çözme Düzeylerı̇ Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇ (Spor 

İ̇stanbul Örneğı̇) 

 

 

Doç.Dr. Adnan Ersoy - Taner Atasoy - Öğr.Gör. Aydın Pekel 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı spor yöneticilerinin karar verme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın evrenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinde görev yapan 202 üst kademe ve orta 

kademe spor yöneticileri; örneklemini ise tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 141 gönüllü katılımcı 

oluşturmaktadır. Tarama yöntemi (bağlantısal model) uygulanarak yapılan çalışmada veriler anket yöntemi 

tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, Mann ve ark. (1998) tarafından geliştirilen Deniz 

(2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği ve Heppner ve Petersen (1982) 

tarafından geliştirilen Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Becerisi 

Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programına kayıt edilmiştir. İstatistiki işlem olarak 

korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak spor yöneticilerinin karar verme stillerinin ve 

problem çözme becerilerinin iyi düzeyde olduğu, karar verme stilleri ile problem çözme becerileri arasında 

pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu ve spor yöneticilerinin karar verme stillerinin problem çözme 
becerilerini etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yöneticisi, Karar Verme Stili, Problem Çözme Becerisi 
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Takım Sporu Yapan ve Yapmayan Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Atılganlık Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Zeynep Kölerbe - Doç.Dr. Elı̇f Karagün - Sabı̇t Selvı̇ 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada, takım sporu yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada spor yapan 47, spor yapmayan 53 kişi olmak üzere toplam 100 gönüllü lise 

öğrencisine Rathus Atılganlık Envanteri uygulanmıştır. Ölçek uygulaması sonrası elde edilen veriler 

ortalama, standart sapma ve yüzde olarak sunulmuştur. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik 

testlerlerden İkili grupların karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem T testi, çoklu grupların 

karşılaştırılmasında ise One Way Anova testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul 

edilmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Anne eğitim 

düzeyi, yaşadıkları yerin özelliği açısından atılganlık puanları arasındaki farkın anlamsız olduğu bulunmuş. 

Diğer değişkenler açısından bakıldığında; erkekler lehine (p=0,00), spor yapanlar içerisinde lisansı olanlar 

lehine (p=0,00), takım sporu yapanlar lehine (p=0,00), yaş açısından 17 yaş lehine (p=0,00), 11. sınıflar 

lehine (p=0,00), baba eğitim düzeyi lise olanlar lehine (p=0,028) anlamlı bulunmuş. Spor yapma yılı 

(p=0,00) ve lisanslı spor yapma yılı arttıkça (p=0,00) atılganlıkta da anlamlı artış olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, takım sporuna katılmanın lise düzeyindeki ergenlerin atılganlık düzeylerini artırmada olumlu 
bir etken olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Takım Sporu, Atılganlık Düzeyi, Beden Eğitimi ve Spor, Lise Öğrencileri 
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Differentiate Approach İn Schoolchildren Physical Education On The Basis Of İnformational 

Technologies 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Borysova Yulia 
 

ÖZ 
 

 The thesis is devoted to the questions of physical education process differentiation of schoolchildren (1-

11 forms) using the computer programme aimed to evaluate physical condition components of children 

aged 7-17 years old. On the basis of complex approach to the schoolchildren physical condition evaluation 

taking into account the indices of physical development, somatic health, functional and physical 

preparedness there was developed the computer programme “Criteria for individualization of physical 

education in secondary schools” has been created. The determinative feature of the system is the children 

division to microgroups depending on the level of physical development, somatic health and physical 

qualities development. On the basis of factor analysis there were developed the models of comparison of 

preventive sanitary means and general physical preparedness of schoolchildren aged 7-17 years old and 

there are given the methodical recommendations for using the differentiative approach in children physical 
education. 

Anahtar Kelimeler: Physical Education, Physical Condition, Computer Programme 
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Dı̇jı̇tal Spor Oyunlarında Güvenlı̇k Duvarı Kullanımı 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan 
 

ÖZ 

 

 ÖZET İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu her dönemde değişim ve dönüşüm gözlenmiştir. Birçok 

bilim insanı içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılı teknoloji ve bilişim çağı olarak adlandırmaktadır. Bunun 

nedeni teknoloji ve bilişim alanında birçok girişimin, gelişmenin ve yeniliğin bu dönemde olmasıdır. 

İnsanlar artık birçok işlerini bilişim teknolojilerinden faydalanarak yapmaktadırlar. Bunlardan bazıları ders, 

alış veriş, okul, rezervasyon, oyun, finansal işlemler, fatura ödemeleri, eğlence, veri depolama gibi 

işlemlerdir. İnternete bağlanan her donanım teknik olarak risk altındadır. Şüphesiz internet işlemlerinin 

yapılması başarılması kadar verilerin güvenliği de çok büyük önem arz etmektedir. Verilerin güvenliği, 

internet üzerindeki zararlı yazılımlardan koruyan ve donanımsal bir cihaz yazılımı ile olabileceği gibi cihaz 

olmadan sadece firewall güvenlik yazılımı ile de mümkündür. Zararlı yazılımların büyük bir çoğunluğu 

online olarak oynanan oyunlar üzerinden bireyleri hedef almaktadır. Özellikle ebeveynlerin oyunlar 

üzerinden gelen reklam, animasyon, çerez, bilgi korsanlığı, veri transferleri, uygunsuz ve cinsel içerikler 

gibi görülmesi çocuk ve gençlerin psikolojik, ruhsal ve manevi yapılarına zarar veren yazılımlara karşı çok 

dikkatli olmaları gerekmektedir. Güvenlik duvarları verilerin kontrolünü sağlayarak ve zararlı olup 

olmadıklarını tespit ederek kullanıcı ve cihazların korunmasını sağlamaktadır. Birçok dijital oyun sever 

firewall yazılımlarını güvenlik seviyelerinin, oynayacakları oyunları kısıtlayacağı veya engelleyeceği 

düşüncesiyle kullanmamaktadırlar. Ancak birçok güncel firewall yazılımında “oyun modu” yer almakta 

olduğundan oyun severler bu engellerle karşılaşmamaktadır. Bu nedenle güvenlik yazılımları 
yaygınlaştırılarak güvenli bir oyun ortamı oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Duvarı, Dijital Oyun, Spor, Teknoloji, Veri. 
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Gelenekselden Akıllı Üretı̇me Spor Endüstrı̇sı̇ 4.0 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin - Öğr.Gör. Kübra Karakuş 
 

ÖZ 

 

 Teknolojinin hızla gelişmesi bizi, birbirleriyle haberleşen ve birbirlerine bağlanarak bilgi paylaşan akıllı 

bir ağ oluşturmuş sistemlerle çalışan bugünün akıllı fabrikalarında robotlu üretimegetirmiştir. Bu yeni 

dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, tüketicilerin sürekli değişen ve farklı taleplerle sonuçlanan 

ihtiyaçlarına anlık olarak karşılık veren, üretim için lazım olan verileri bulut sisteminde depolayan, 

nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini sağlayan üretim sistemlerini temel almaktadır. 

Tüm sektörler de olduğu gibi gelişen teknoloji spor endüstrisini de etkilemiş bu endüstride yer alan futbol 

topundan tutun da bilgisayar oyunlarına, giyilebilir spor teknoloji ürünlerinden akıllı stadyumlara pek çok 

ürün ve hizmet Endüstri 4.0 teknolojileri sayesinde geliştirilip pazarda yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, 

spor endüstrisindeki işletmelerin Endüstri 4.0 uygulamalarının hangi teknoloji kullanımlarına dayandığının 

ve spor endüstrisinde ne gibi değişikliklere yol açtığının/açabileceğinin hangi farklı yeni ürünlerin 

geliştirilmesine olanak sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada ayrıca, spor endüstrisi geçmişten 

günümüze teknolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Üretim, Endüstri 4.0, Spor Endüstrisi 
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Gözüm Üzerinde: Spor Pazarlaması Alanında Kullanılan Göz Takip Sistemleri ve Yöntemlerinin 

İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Arif Yüce - Arş.Gör. Ümit Can Büyükakgül - Arş.Gör. Sevda Gökce Yüce - Doç.Dr. 

Hakan Katırcı 
 

ÖZ 

 

 Göz takip sistemleri (eye tracking) bireylerin görsel dikkatini verdiği noktaları anlama konusunda 

yardımcı olan sistemler olarak ifade edilmektedir. Farklı bir ifade ile göz takip sistemi; bireylerin nereye, 

ne zaman, ne kadar süre boyunca baktıklarının anlaşılmasını sağlayan sistemlerdir . Göz takip sistemlerine 

yönelik araştırmalar ile bu sistemlerin entegre edildiği farklı araştırma metotları günden güne artış 

göstermekle birlikte psikolojiden pazarlamaya, mühendislikten eğitim ve spor bilimlerine kadar bir çok 

farklı disiplin tarafından da kullanılmaktadır. Orijinal fikri 1879 yılında Fransız göz hekimi Louis Émile 

Javal tarafından ortaya çıkarılan göz takip sistemlerine yönelik pazarlama disiplininde 1980 yılı öncesi bazı 

önemli çalışmalar yapılmasına karşın, Russo’nun 1978 yılında göz hareketlerinin tüketici karar süreçlerine 

etkisini incelendiği çalışması, bu sistemlerinin pazarlama alanındaki önemini ortaya çıkarma noktasında 

gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Russo (1978) çalışmasının 

başlığında göz hareketlerinin pazarlama dünyasını kurtarabileceği yönünde bir öngörüde bulunmuştur. Bu 

çalışmanın ardından geçen yaklaşık 40 yıllık süreçte Russo (1978)’nun öngörüsünün ne derece 

gerçekleştiğinin incelenmesi, göz takip sistemlerinin bir araştırma aracı olarak geldiği noktayı anlamak 

adına önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı göz takip sistemlerini ve kullanım 

yöntemlerini spor pazarlaması özelinde incelemek ve gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların spor 
pazarlaması alanına katkılarını derleme yöntemi ile ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Göz Takip Sistemleri, Sporda Pazarlama İ̇letişimi 
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Sosyal Medyada Taraftar Grupları: Taraftarlarının Instagram Hesaplarında Nefret Söylemi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Korkmaz 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmada, sosyal medya platformlarından biri olan Instagram ağı üzerindeki gruplar ve bireysel 

kullanıcılar tarafından dolaşıma giren nefret söylemi incelenmiştir. Sosyal medya araçları yapıları gereği, 

hızlı yayılım özelliğine sahip olmaları nedeniyle kullanıcıların içerik üretmelerine ve üretilen bu içeriklerin 

hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu ağlar, özellikle, nefret söylemi içeren olumsuz, 

ayrımcı, cinsiyetçi ve dışlayıcı metinlerin dolaşımını kolaylaştırmaktadır. Nefret söylemi en genel 

tanımıyla; hoşgörüsüzlüklerden kaynaklanan, nefreti yayan, savunan, teşvik eden veya haklı çıkaran ifade 

şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Instagram kullanıcıları tarafından üretilen içerikler 

aracılığıyla dolaşıma giren nefret söylemi ve bu söylemlerin hangi kategorilere dâhil olduğunu ortaya 

çıkarmaktır. Bu amaç kapsamında, Türkiye’deki iki büyük futbol kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar 

grupları sayfaları (Genç Fenerbahçeliler ve Ultraslan), taraftarlık olgusu üzerinden nefret söylemi pratikleri 
incelemeye alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Sosyal Medya, Taraftar Grupları, Nefret Söylemi, Instagram 
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Spor Endüstrisinde Yeni Teknolojilerin Görünümü 

 

 

Abdullah Şı̇mşek - Doç.Dr. Sebahattin Devecioglu 
 

ÖZ 

 

 Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de hızlı teknolojik değişimlerin yaşanmasıdır. 

Yaşanan bu hızlı değişimler doğal olarak toplumun yapısında ve yaşam koşullarında değişiklikler 

yaratmaktadır. Özellikle de yirminci yüzyılda gelişim gösteren teknoloji; kitle iletişim araçlarının 

gelişmesiyle birlikte, dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri en kısa sürede insanlara ulaştırması açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bu süreç içerisinde spor, teknolojinin en çok yararlandığı alanlardan biri haline 

gelmiş ve birçok spor branşına farklı kategoride yardımcı olan teknoloji (ürün, hizmet ve organizasyon) 

sporun gelişmesinde oluşturduğu çözümler, hem profesyonel sporculara hem de amatör sporculara ve 

destekçilerine birçok kolaylık sağlamaktadır. Spor endüstrisi içerisinde oluşan küreselleşme ve teknolojik 

gelişmeler beraberinde spor hizmetlerine duyulan ihtiyacı doğurmuş ve spor hizmetleri verilmeye 

başlanmıştır. Spor hizmetlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler ise, sporun internet, tv, mobil uygulamalar 

gibi birçok alanda gelişerek günümüzdeki yerini almasına yardımcı olmuştur. Spor teknolojisi ürünleri 

oluşturmak için birçok firma laboratuvarlar ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Sadece spor 

ürünleri ile sınırlı kalmayan bu teknolojiler, sporda karar mercii olan hakemlerin kullandığı bayrak, düdük, 

kulaklık vb. etkilerini göstermiştir. Spor organizasyonlarında kullanılan uydu yayınları, internet ağları, fiber 

yeni kamera sistemleri, skorboard, bilgisayar sistemleri ile birlikte hizmet veren tesislere dönüşmüştür 

sistemler de bunlara örnektir. Antrenman biliminde kullanılan teknolojik araç ve gereçlerle, 

laboratuvarlarda geleceğin sporcuları oluşturulmaya başlanmış ve sanal ortamda analizler yapılmaya 

başlanmıştır. Bilgisayar oyunlarında sporun, gerçeğini aratmayacak şekilde kullanıcıların hizmetine 

sunulmaktadır. Bu araştırmada spor endüstrisinde kullanılan yeni teknolojilerin görünümü, Betimsel 
yöntem ile çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Teknoloji, Endüstri 
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Spor Sektöründe Blockchaın (Blok Zı̇ncı̇rı̇) Uygulamaları 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Talha Murathan - Dr. Öğretim Üyesi Fatih Murathan 
 

ÖZ 

 

 Günümüzde ihtiyaçlarımızın büyük bir çoğunluğunu aracılar vasıtasıyla yapmaktayız. Bilişim 

teknolojilerinin devamlı olarak değişim ve gelişiminden dolayı önümüzdeki yıllarda işlerimizi yapmak için 

kişi ve kurumları aracı olarak kullanmayacağımız ve bunun da Blockchain (blok zinciri) sayesinde olacağı 

öngörülmektedir. Günümüzde alış veriş işlemlerimizi, ödeme ve alındı dekont işlemlerimizi internet 

üzerinden yapmaktayız. Blockchain’in başlangıcını da bu adım oluşturmaktadır. Dijital bir veri madeni 

olarak çalışabilen, içerisindeki verileri ağdaki tüm kullanıcılara açık ya da kullanıcılara özel olarak 

gizleyebilen ve görüntüleme yapılabilen bir uygulamadır. Blockchain verileri 10 ar dakikalık bloklar 

halinde kayıtlı tutan bir sistemdir, ismini de buradan almaktadır. Blockchain spor sektöründe verimli bir 

şekilde kullanılabilir. Bu sistem sayesinde oyuncular ve kulüpler arasında geleneksel sözleşmeler yerine 

daha hızlı ve aracısız sözleşmeler yapılabilir, spor salonları ve stadyumlarda koltuk biletleri online olarak 

ödenebilir ve stadyumlara girişi yasaklanmış holiganlar kontrol edilebilir. Dijital (e-spor) turnuvalar ve spor 

organizasyonları blockchaine uyumlu hale getirilerek e-sporculara ve organizatörlere maddi kazançlar ve 
ödüller sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, E-Spor, Dijital, Spor, Teknoloji. 
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10-12 Yaş Grubundaki Erkek Çocukların Beden Kitle İ̇ndeksine Göre Fiziksel, Fizyolojik ve 

Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. Ebru Çetı̇n 
 

ÖZ 
 

 Çocukların motor beceri yeterliliği, fiziksel aktivite seviyesi ve fitness düzeyinisağlıkla ilgili 

parametrelerle ilişkilendirenönemli bir faktör olabilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 10-12 yaş 

grubundaki erkek çocukların önemli bir sağlık parametresi olan beden kitle indeksine göre fiziksel, 

fizyolojik ve motorik özelliklerine göre değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 

11.7±0.06 olan, beden kitle indeksine göre zayıf (Z, n:94), normal (N,n:92) ve kilolu (K, n:40) olmak üzere 

toplam 226 erkek çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle 

indeksi (BKI) TANİTA BC-418 ölçüm cihazıyla ölçüldü. Motorik özelliklerin tespitinde, 30 saniye mekik-

şınav, esneklik, durarak uzun atlama, statik denge, barfiks asılı kalma, sağ-sol kavrama kuvveti, 30m sürat, 

t-çeviklik ve 20m mekik koşu testleri uygulandı. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 programında 

değerlendirilerek, gruplar arasındaki ilişkinin tespitinde Tek yönlü ANOVA-TUKEY testi uygulandı ve 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede esneklik parametresi hariç barfiks asılı 

kalma, durarak uzun atlama, 20m mekik koşusu, sürat parametrelerinde; K-N, K-Z, N-Zgrupları arasında, 

mekik, şınav, parametrelerinde; K-N, K-Z gruplar arasında, statik denge, sağ ve sol kavrama 

parametrelerinde; K-Z, N-Z gruplar arasında, t-çeviklik parametresinde; K-Z grupları arasında istatiksel 

açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05).Sonuç: Beden kütle indeksine göre sınıflandırılan 10-12 

yaş erkek çocukların fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklerine göre, zayıf ve normal çocukların kilolu 

olanlardan fizyolojik ve motorik parametrelerindeçoğunlukla daha iyi performans gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Beden Kütle İndeks, Fiziksel Özellik, Motorik Özellik 
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30 Dakikalık Yürüyüş Egzersizinin Kız Çocuklarının Vücut Yağ Yüzdesi ve Kas Kütlesi Üzerine 

Etkisi 

 

 

Neslihan Özcan - Umut Yılmaz - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12 hafta boyunca 30 dakikalık yürüyüş egzersizinin 10 yaşındaki kız 

çocuklarının vücut yağ yüzdesi ve kas kütlesi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya yaş ortalamaları 10.9±0.12 olan, Yürüyüş Grubu (YG, n:18) ve Kontrol grubu (KG, n:20) olmak 

üzere toplam 38 kız çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle 

indeksi (BKI), vücut yağ yüzdesi (VYY), vücut kas kütlesi (VKK) TANİTA BC-418 ölçüm cihazıyla 

ölçüldü. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 programında değerlendirilerek, grup içi ön test ve son 

test ilişkisinin tespitinde Wilcoxon testi uygulandı ve iki grup arasındaki farkın tespitinde, Mann Whitney 

U testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede, boy, kilo, beden kitle 

indeks değerlerinde iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken, vücut yağ yüzdesi ve 

vücut kas kütlesinde iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: 

10 yaş grubundaki kız çocuklarda 12 hafta boyunca uygulanan yürüyüş egzersizinin vücut yağ oranında  

anlamlı bir düşüş ve beraberinde kilo kaybından ziyade yağsız vücut kitlesi olarak adlandırılan kas 
kitlesinde ise anlamlı bir artışa sebep olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kız Çocuk, Vücut Yağ Yüzdesi, Kas Kütlesi 
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Büyükşehir ve Kırsalda Yaşayan Çocukların Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

 

Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. Ebru Çetı̇n 
 

ÖZ 

 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı büyükşehir ve kırsalda yaşayan çocukların motor beceri düzeylerinin 

karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 11.1±0.26 arasında olan Büyükşehir grubundan 8 

kız çocuk, 12 erkek çocuk ve Kırsal gruptan 7 kız çocuk 13 erkek çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk 

gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı TANİTA BC-418 ölçüm 

cihazıyla ölçüldü. Motorik özelliklerin tespitinde, 30 saniye mekik-şınav, esneklik, durarak uzun atlama, 

flamingo denge, barfiks asılı kalma, sağ-sol kavrama kuvveti, 30m sürat, t-çeviklik ve 20m mekik koşu 

testleri uygulandı. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 programında değerlendirilerek, grupların 

özellikleri için tanımlayıcı özellikler belirlenmiş olup, gruplar arasındaki ilişkinin tespitinde Mann Whitney 

U testi uygulandı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak seçildi. Yapılan değerlendirmede, büyükşehir ve kırsalda 

yaşayan çocuklar arasında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 30m sürat, 20m mekik koşusu, esneklik, durarak 

uzun atlama ve barfiks asılı kalma parametrelerinde istatiksel açıdan anlamlı bir sonuç tespit edilirken, 30 

saniye mekik-şınav, denge, sağ-sol el kavrama ve t-çeviklik parametrelerinde istatiksel açıdan anlamlı bir 

sonuç tespit edilmemiştir. Sonuç: Fiziksel özellikler değerlendirildiğinde, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 

büyükşehirde yaşayan çocukların kırsalda yaşayan çocuklara göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Motorik 

özellikler değerlendirildiğinde, 30m sürat, 20m mekik koşusu, esneklik, durarak uzun atlama ve barfiks 

asılı kalma parametrelerinde kırsalda yaşan çocukların büyükşehirde yaşayan çocuklardan daha iyi 

performans gösterdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Özellik, Motorik Özellik, Çocuk, Büyükşehir, Kırsal 
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Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan Yağları 

ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Metin Polat - Prof.Dr. Serkan Hazar - Tuğba Akyüz 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Bu çalışmada aşırı kilolu ve birinci derece obez bayanlarda sekiz hafta boyunca uygulanan 

aerobik içerikli egzersizlerin, kan yağları ve vücut kompozisyonu üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin 

incelenmesi planlandı. Metod: Çalışmaya yaş ortalaması 34,95 ± 9,72 (yıl) olan aşırı kilolu ve birinci derece 

obez 21 bayan gönüllü olarak katıldı. Gönüllülere sekiz hafta boyunca haftada 3 gün aerobik içerikli 

egzersizler uygulandı. Egzersiz programından önce gönüllülerin vücut ağırlığı, BMI, Kalça çevresi, bel 

çevresi, vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi, iç yağlanma, trigliserid, total kolestrol, HDL ve LDL değerleri tespit 

edildi. Aynı ölçümler sekiz haftalık egzersiz programından sonra tekrarlandı. Elde edilen veriler Paired-

Samples T test ile karşılaştırıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Sekiz hafta 

boyunca uygulanan aerobik içerikli egzersiz programı sonrasında gönüllülerin vücut ağırlığı, BMI, Kalça 

çevresi, bel çevresi ve vücut yağ oranı değerlerinde anlamlı bir azalma gözlendi (p<0,05). Kas kütlesi, iç 

yağlanma, trigliserid, total kolestrol, HDL ve LDL değerlerinde ise olumlu yönde değişimler gözlenmesine 

rağmen, bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Fazla kilolu ve 

birinci dereceden obez bayanlarda sekiz hafta boyunca uygulanan aerobik içerikli egzersizler, vücut 

kompozisyonu üzerinde anlamlı değişikliklere neden olmuştur. Bununla birlikte kan yağları değerlerinde 

ise istatistiksel olarak anlamlılık göstermemesine rağmen olumlu yönde değişimlerin olduğu görülmüştür. 

Kan yağlarında görülen değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmamasının nedeni, gönüllülerin egzersiz 

programı sonrasındaki vücut kompozisyonu değerlerinin halen üst sınırlarda olmasından kaynaklanıyor 

olabilir. Uygulanan egzersiz programının daha uzun süreli olması kan yağları değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı sonuçlar görülmesine neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, Metabolik Sendrom, Egzersiz 
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Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi 

 

 

Arş.Gör. Emre Yıldız - Doç.Dr. Zeynep Çetı̇n 
 

ÖZ 

 

 Spor, hareket içeren ve bireylerin sosyal çevrelerini genişleten bir olgudur. Bireyler, spor sayesinde 

sosyal ortamlarda nasıl davranmasına ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulurlar. Hareket 

içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi 

dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir. Okul öncesi dönemdeki bu beceriler okul 

döneminde çocuğun ilgisi doğrultusunda sporda branşlara yönlendirilebilinir. Çocuklar spor yaptığında 

hem motor becerileri hem de sosyal becerileri desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda daha çok insanla 

tanışıp, aynı sosyal ortamı paylaşma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle kişilerarası iletişim, gruba dahil 

olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme, kazanma-kaybetme gibi duyguları yaşayıp öğrenme, 

kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri de spor yaparken kazanma fırsatları olacaktır. Bunlara 

ek olarak spor yapmanın gelişimsel olarak katkısının yanı sıra beden sağlığına da faydası olduğu toplum 

tarafından bilinen, yadsınamaz bir gerçektir. Bu makalede de sporun psikomotor ve sosyal gelişimle 

etkileşimi irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Psikomotor Gelişim, Sosyal Gelişim 
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Analysis Of Dynamic Balance İn Ballet Dance Students. 

 

 

Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Dr Gianluca Padula - Researcher Aleksandra 

Czechowska - Assoc.Prof.Dr Manuela Galli - Researcher Joanna Kowalska - Dr Karolina Kopacz 
 

ÖZ 
 

 Objective: The aim of this study was to assess dynamic balance related to rotational and non – rotational 

movements en pointe versus en demi pointe in ballet dance students. Material and methods: The study 

group consisted of 11 female ballet dancers – students of one of the ballet schools in Poland with mean age 

15±2 years. The examination of dynamic balance was performed to compare movements en pointe vs. 

movements en demi pointe. Examined rotational movements were: pirouette from the 4th position en dehor 

and en dedans, sutenou en tournant, glissade en tournant, whereas non-rotational movements referred to 

1st, 2nd, and 3rd arabesque. Analyses were performed with the Kistler 9286BA platforms, which are the 

module of BTS Smart DX 7000. Data was processed with the use of BTS Sway and Statistica 12. Statistical 

analysis was performed with the Shapiro – Wilk test of normality and dependent samples t-test. Accepted 

level of significance was α = 0.05. Results: Significant difference related to rotational movements was 

observed only for one parameter in pirouette from the 4th position en dedans. Longitudinal COP 

displacement decreased from 31.7 ± 49.6 mm in movement en demi pointe to -21.0 ± 77.6 mm in movement 

en pointe (p-value=0.0056). Only one significant difference for non-rotational movements was found. In 

2nd arabesque trace length decreased from 1004.6 ± 1074.2 mm in movement en demi pointe to 302.5 ± 

359.2 mm in movement en pointe (p-value=0.0128). Conclusions: There is no deterioration in dynamic 

balance related to rotational and non – rotational movements in ballet dance students when the base of 
support is decreased. 

Anahtar Kelimeler: Dancing, Postural Balance, Biomechanical Phenomena, Objective Movement 
Analysis 
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Çocuk İ̇stı̇smarının Önlenmesı̇nde Dans Dı̇sı̇plı̇nı̇nı̇n Kullanımı 

 

 

Öğr.Gör. Funda Bozkurt 
 

ÖZ 

 

  Çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış olarak tanımlanabilen çocuk istismarı, 

fiziksel, duygusal, cinsel veya ihmal etmeye yönelik eylemleri kapsamaktadır. Türkiye’de genellikle 

kültürel ve geleneksel değerlerin baz alınması sebebiyle bu eylemler hat safhaya ulaşıncaya kadar maalesef 

göz ardı edilmektedir. Dans sanatı, hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal anlamda bireyin özgürlüğüne 

yönelik ögeleri içeren bir disiplindir. Bireye öz güven, duygusal, fiziksel ve psikolojik sağaltım sağlayan 

dans disiplini, bireyin kendisini özgürce ifade etmesini sağlayarak istismara yönelik eylemleri önlemek 

amaçlı kullanılabilecek önemli bir faktördür. Ayrıca istismar sonrası oluşabilecek dramatik sonuçların 

tedavisinde kullanılabilecek dans terapisi bu anlamda önem arz etmektedir. Çocuk istismarına yönelik 

farkındalık ve ilgi yeterli olmamakla beraber geçtiğimiz yıllara oranla artış göstermektedir. Bu çalışma 

çocuk istismarını önlemek amaçlı dans öğesinin aktif kullanımı ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği 
konusunda öneriler sunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Dans, Dans Terapi. 
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Egzersiz, Hipoksi ve Hıf-1α İ̇lişkisi 

 

 

Arş.Gör. Ferhat Şı̇rı̇nyıldız - Arş.Gör.Dr. Cenk Orak - Arş.Gör.Dr. Gül Taşlı Yeşı̇lçayır - Prof.Dr. 

Recep Özmerdı̇venlı̇ - Doç.Dr. Gökhan Cesur - Prof.Dr. Rauf Onur Ek 
 

ÖZ 
 

 Artmış oksijen tüketimi veya azalmış doku oksijeni oksijen stresi olarak adlandırılabilen hipoksiye neden 

olur. Hipoksik koşulların oluşmasına neden olan patolojik olmayan 2 temel neden yükseklik ve egzersizdir. 

Hipoksiye karşı gelişen adaptasyon mekanizmalarından bir tanesi transkripsiyonel aktivatör olan hipoksiyle 

indüklenen faktör 1α’nın (HIF-1α) artmasıdır. HIF-1 100’ün üzerinde hedef geni olan ve düşük oksijen 

varlığında bu bölgeleri etkileyerek işlev gören transkripsiyon faktörüdür. HIF-1α’nın yokluğunda iskelet 

kaslarındaki oksidatif enzimlerde yapısal değişiklikler oluşması ve kas anjiyogenezininin görülmemesi 

HIF-1α’nın önemini göstermektedir. Egzersiz sırasında çevresel hipoksiden bağımsız olarak iskelet kasları 

dinlenme durumuna göre hipoksik durumda kalırlar ve bu nedenle HIF-1 yolu aktiflenir. Oksijen miktarı 

ile uyarılan HIF-1α, oksijen taşınmasından sorumlu olan miyoglobin miktarı ve pH düzenlenmesinden 

sorumlu karbonik anhidraz-3 gibi düzenleyicilerin mRNA transkripsiyonu anlamlı şekilde arttırmaktadır. 

Normoksik egzersiz koşullarında dinlenim durumuna göre HIF-1α’nın 120% arttığı ve hipoksik koşullarda 

yaptırılan egzersizde ise 150% tespit edilmiştir. Sonuç olarak HIF’ın egzersiz koşullarında önemli rol 
oynadığı gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Hipoksi, Hıf-1α, Fizyoloji 
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Halk Oyuncuları ile Modern Dansçıların Vücut Kompozisyonları ve Somatotiplerinin 

Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Defne Öcal Kaplan 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Yapılan çalışmanın amacı Karadeniz yöresinde Türkiye birincisi olan profesyonel halk oyuncuları 

ile kendi kategorilerinde birincilikleri olan modern dansçıların vücut kompozisyonları ve somatotipleri 

arasında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmaya ortalama 8 yıldır dans eden, yaş 

ortalamaları 20.92±2.23 yıl olan 25 halk oyuncusu ile yaş ortalamaları 22.58±1.64 yıl olan 24 modern 

dansçı gönüllü olarak katılmışlardır. Tüm dansçıların antropometrik ölçümleri uluslararası standartlarına 

uygun olarak alınmış, Heath-Carter Somatotip hesaplama yöntemi kullanılarak somatotipleri belirlenmiştir. 

İstatistiki çözümlerde SPSS 22.0 programı ile p<0.05 anlamlılık seviyesinde Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen verilere göre kadın halk oyuncuların somatotipleri 4.45-3.64-2.19 

mezomorfik endomorf, VKİ’leri 22.57±2.42 erkek halk oyuncuların somatotipleri 3.66-3.25-2.20 

endomezomorf, VKİ’leri 22.39±1.25 şeklinde iken, kadın modern dansçıların somatotipleri 2.85-3.30-3.96 

mezomorfik ektomorf, VKİ’leri 19.11±0.75 erkek modern dansçıların somatotipleri 2.49-3.90-3.22 

ekdomorfik mezomorf, VKİ’leri 22.11±0.44 şeklinde belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmanın bulguları 

doğrultusunda kadın ve erkek modern dansçıların vücut ağırlığı, VKİ’leri ve endomorf katsayılarının halk 

oyunculara oranla daha düşük olduğu; mezomorf katsayılarının ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 
durumunun modern dansçıların yaptıkları antrenmanının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Modern Dans, Vücut Kompozisyonu, Somatotip 
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Yüksek Rakımda Egzersizin Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri 
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ÖZ 
 

 Hem yüksek hem de düşük yoğunluklu egzersizlerde hipoksik koşullar oluşmaktadır. Yüksek rakımlı 

bölgelerde oksijen miktarının az olması sonucu, sadece egzersizin oluşturduğu hipoksik koşullara ilave 

olarak yeni adaptasyon mekanizmalarının gelişmesi gerekmektedir. Bu adaptasyon mekanizmalarından bir 

tanesi, enerji metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgilidir. Çift taraflı hipoksik koşullar, enerji 

metabolizmasını etkileyerek enerji kaynağı olarak yağ asitlerindense karbonhidratların kullanılmasını 

sağlar. Böylece daha az oksijen tüketimi sonucu daha çok ATP üretimi sağlanır. Yüksek rakımda egzersiz 

gen ekspresyonu düzeyinde etki gösterir ve ATP üretim yollarının glikoliz, krebs dögüsü ve oksidatif 

fosforilasyon basamaklarındaki enzimlerin sentezlendiği genlerin transkripsiyon düzeyini değiştirir. 

Hipoksik koşullardaki egzersiz sırasında ATP anaeorobik yolla elde edildiğinden, glikoliz basamağını 

hızlandırma yönündeki enzimlerin upregülasyonu sağlanırken, oksijen bağımlı ATP üretim yolları 

downregülasyona uğrar. Glikolitik enzimlerden bir tanesi olan pirüvat dehidrojenaz kinaz 4 (PDK4) 

transkripsiyon düzeyi yüksek rakımlı egzersizde oluşan hipoksik koşullarda normoksik koşullara göre 

1200% artış göstermektedir. Tüm bu sonuçlar, yüksek rakımda hipoksik koşullardaki egzersizin enerji 
metabolizması üzerindeki etkilerini göstermektedir. 
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Pamukkale Ünı̇versı̇tesı̇ Bayan Futsal Takımı Sporcularının Bazal Metabolı̇zma Hızı ve Vücut 

Kompozı̇syonun Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 
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ÖZ 

 

 Futsal, genel olarak futbola benzese de kendine özgü kuralları olan, yüksek fiziksel, taktik, teknik 

özellikler gerektiren, yüksek şiddetli ve intermittan bir spordur. Futsalın artan popülaritesine rağmen, 

sporcuların maçlar sırasındaki fiziksel gereksinimlerini karşılamaya ve geliştirmeye yönelik analiz 

çalışmaları yetersiz düzeydedir. Bu çalışma, üniversitemiz bayan futsal takımı sporcularının bazı fizyolojik 

ve fiziksel özelliklerinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 10 bayan futsal oyuncusu 

(ort yaş 19,50±0,84) dahil edilmiştir. Deneklerin vücut kompozisyon analizleri Tanita-BC 418MA, bazal 

metabolizma hızları (BMH) Cosmed Fitmate-Med cihazı ile ölçülmüştür. Sporcuların antropometrik 

ölçümleri ortalama±standart sapma olarak verilmiş olup şu şekildedir; boy 163,40±3,02 cm, kilo 

54,76±6,59 kg, vücut kitle indeksi 20,48±2,32 kg/m2 yağ ağırlığı 12,84±5,40, kas ağırlığı 39,86±2,37. 

Sporcuların BMH’ları ise 1636±195 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler üniversitemiz sporcularının 

güncel verilerini ortaya koyduğu için önem taşımaktadır. Sporcuların yıllık analizleri yapılarak süreç 

içindeki değişimlerinin tespiti ve verilerin sporcuların sportif başarılarıyla olası korelasyonunun 

saptanmasının futsal sporunun gelişimine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. 
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Pamukkale Ünı̇versı̇tesı̇ Futbol ve Hentbol Sporcularının Vücut Kompozı̇syonu ve Bazal 

Metabolı̇zma Hızlarının Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Emine Kılıç-Toprak - Arş.Gör.Dr. Yasin Özdemir - Arş.Gör. Özgen Kılıç-Erkek 

- Arş.Gör.Dr. Egem Burcu Tuzcu - Prof.Dr. İ̇brahim Türkçüer - Prof.Dr. Melek Bor-Küçükatay 
 

ÖZ 

 

 Futbol ve hentbol yüksek seviyelerde kas kuvveti, aerobik/anaerobik kapasite gerektiren sporlardır. 

Bununla beraber, futbolda sporcuların fiziksel performansının belirlenmesinde rekabet düzeylerinin öne 

çıktığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, üniversitemiz futbol-hentbol takımı sporcularının bazı fiziksel, 

fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Spor yaşları farksız olan 20 erkek futbolcu (ort yaş 

22,85±2,96 boy 181,75±6,05 cm, kilo 76,81±10,97 kg, VKI 23,16±2,20 kg/m2), 13 erkek hentbolcu (ort 

yaş 21,08±1,85, boy 180,61±6,05 cm, kilo 81,02±13,86 kg, VKI 24,79±3,99 kg/m2) çalışmaya katılmıştır. 

Ölçümler, Tanita-BC418MA ve Cosmed Fitmate-Med ile yapılmış, Mann-Whitney U testiyle 

değerlendirilmiştir. Futbolcularda, nabız ve sol bacak yağ miktarı (kg), hentbolculara göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde düşükken (sırasıyla p=0,006 ve p=0,048), bazal metabolizma hızı (BMH) yüksek 

(p=0,005) bulunmuştur. Diğer parametreler açısından iki grup arasında fark saptanmamıştır. Spor yaşlarının 

benzer olmasına rağmen, futbolcuların nabızlarının düşük, BMH’larının yüksek olması bu sporcuların daha 

iyi antrene olduklarının bir göstergesi olabilir. Futbolculardaki bacak yağ miktarı düşüklüğü, yapılan sporun 

doğası gereği bacakların daha fazla kullanılmasına bağlanabilir. 
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Ampute Futbolcuların El Kavrama, Bacak ve Sırt Kuvvetlerinin Lig Sıralamasına Etkisi 
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ÖZ 

 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı ampute futbol takım oyuncularının el kavrama, bacak ve sırt kuvvetlerinin 

lig sıralamasına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaş ortalamaları 32 

olan Türkiye 1. Lig 2. Grup Ampute Futbol Lig’inde bulunan 8 takımdan toplam 48 kişi katılmıştır. 

Araştırmaya katılan futbolcuların öncelikle cinsiyet, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, ölçümleri 

kaydedildi. Daha sonra (TKK5402, Takei Co. Japan) dinamometresi ile futbolcuların bacak kuvveti ve sırt 

kuvveti (TKK5401, Takei Co., Japan) dinamometresi ile el kavrama kuvveti ölçümleri yapıldı. Tartışma: 

Bu kapsamda bacak, sırt ve el kavrama kuvveti bakımından daha yüksek ortalama değerlere sahip 

takımların lig sıralamasında daha üst sıralarda yer aldığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Yapılan kuvvet ölçümleri 

sonucunda bacak kuvveti, sırt kuvveti, sağ ve sol el kavrama kuvvetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
fark bulunmuştur (p<0,05). 
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Aspects Regarding The Values Of Certain Motor Parameters For Normal Children And Children 

With Disabilities 
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 Aspects regarding the values of certain motor parameters for normal children and children with 

disabilities Lect. dr. Bogdan Constantin UNGUREAN Faculty of Physical Education and Sport Iaşi 

"Alexandru Ioan Cuza" University of IASI, ROMANIA Keywords: mental disability, motor parameters 

Abstract: There have been discussions about Romanian specialists’ competencies, about the fragility of the 

material basis, and mostly about the lack of a real social protection of students with problems, which 

demands a type of creative new approach on the problematic of recovering children with mental disabilities. 

It is this aspect that made us choose this theme, starting from the idea that the game, as form of psychic-

physical, behavioral and relational manifestation, may have a strong influence, if rigorously organized and 

effectively directed, upon the recovering and the social-professional reintegration of the students with 

mental disabilities. Hypothesis: at children with mental disabilities the values of the morphological, 

functional and motor indices are altered Material and methods: evaluating the phenotypization of certain of 

certain morphological, anatomic and-functional parameters for normal children and for children with 

mental disabilities in order to characterize the morphological-functional normality and its malfunctions. 

Tasks: collecting and studying the special literature, testing a number of students in order to have a rich and 

various study basis, processing the data obtained through statistical-mathematical methods, for a more 

objective interpretation, elaborating the conclusions of the research. The subjects involved in the research 

are presented in the table below: Nr. crt. Education unity No. of subjects Age in years Casuistic observation 

12 - 14 14 - 22 1. ”G. Ibrăileanu" Iaşi High-school 10 9 1 Without disabilities 2. "Sf. Andrei" Gura 

Humorului School 10 6 4 Mild mental disability 3. "Laurenţia Ulici" Gura Humorului Placement Centre 10 

2 8 Severe mental disability 4. "C. Păunescu Iaşi" School 5 2 3 Down Syndrome Results and Discussions: 

1. Data regarding the temporal-spatial coordination In order to test the temporal-spatial coordination, we 

used an applicative path with the following structure: rolling forward on a gymnastic cushion – moving in 

balance on the gymnastic bench with the small basis upwards – stepping on six 20x12 cm rectangles at 30 

cm from one another, in steps – avoiding an obstacle – stepping through two lids in the gymnastic box – 

avoiding an obstacle – stepping in four circles in zigzag, rolling over on a gymnastic cushion, stepping on 

six 25 cm obstacles. All subjects had to complete this itinerary twice and we also noted the best result. The 

values of times registered for the coordination test vary between 22,31 sec. (minimum), for normal children 

and 76,78 sec (maximum), for children with severe mental disability. For p ≤ 0,001, we can see significant 

statistic differences between normal children and children with severe mental disability, between children 

with mild mental disability and children with severe mental disability, as well as between children with 

severe mental disability and children with Down syndrome Table 1. Characteristics of the coordination test 

for normal children and children with disabilities Grupa/Group N M M% E.Std. C.V.% t p 1 10 22,31 100% 

0,753 10,68 2,818 0,018 2 10 32,14 144,06% 3,406 33,52 1 10 22,31 100% 0,753 10,68 6,358 p<0,001 3 

10 76,78 344,15% 8,533 35,15 1 10 22,31 100% 0,753 10,68 3,891 0,015 4 5 36,4 163,15% 3,542 21,76 2 

10 32,14 144,06% 3,406 33,52 4,858 p<0,001 3 10 76,78 344,15% 8,533 35,15 2 10 32,14 144,06% 3,406 

33,52 0,779 0,45 4 5 36,4 163,15% 3,542 21,76 3 10 76,78 344,15% 8,533 35,15 4,37 0,001 4 5 36,4 

163,15% 3,542 21,76 Legend: N – number of subjects; M – arithmetic means; M% - percentage mean; E. 

Std. – average standard error; C.V.% - variation coefficient; t – Student test; p – significance threshold For 

the second group the average time for the coordination test is 32,14 sec., and for the fourth group it is 36,4 

sec. The difference is 4,26 sec. and it is insignificant from the statistical point of view (according to and 

Table 1). The values of the variation coefficient (according to Table 1) show that the most heterogeneous 

groups are: the group of children with severe mental disability (CV = 35,15%) and the group of children 

with mild mental disability (CV = 33,52%). As the values of the median and the module are equal (22,4 

sec), and the arithmetic mean (22,31) is very close, the group of normal children is the most homogenous, 
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with the variation coefficient 10,68 %. 2. Results referring to the maximal force on the superior train After 

calculating the averages for the maximal force on the superior train, that there are significant statistic 

differences between the group of normal children and children with severe mental disability and between 

the group of normal children and children with Down syndrome (9.4), for p ≤ 0,001. There is also a great 

difference between the group of normal children and that of children with mild mental disability. This 

difference is (6,5 repeats) and it is very important from the statistical perspective (p < 0,02). By analyzing 

the variation coefficient, with values between 39, 45% and 214,68% we can say that the four groups are 

heterogeneous. Table 2. Characteristics regarding the maximal force on the superior train for normal 

children and for children with disabilities Grupa/Group N M M% E.Std. C.V.% t p 1 10 12,6 100% 1,571 

39,45 2,782 0,012 2 10 6,1 48,41% 1,728 89,61 1 10 12,6 100% 1,571 39,45 6,268 p<0,001 3 10 1,3 10,31% 

0,882 214,68 1 10 12,6 100% 1,571 39,45 5,417 p<0,001 4 5 3,2 25,39% 0,734 51,35 2 10 6,1 48.41% 

1,728 89,61 2,473 0,027 3 10 1,3 10,31% 0,882 214,68 2 10 6,1 48,41% 1,728 89,61 1,544 0,149 4 5 3,2 

25,39% 0,734 51,35 3 10 1,3 10,31% 0,882 214,68 1,391 0,123 4 5 3,2 25,39% 0,734 51,35 As we can see 

from Graphic 2, the average values of the four groups are between a minimum of 1,3 for children with 

severe mental disability and a maximum of 12,6 for the group of normal children. Graphic 2. Average 

values and standard errors of the four groups for the maximal force on superior train 3. Data regarding the 

maximal force on the inferior train As we can see from Graphic 3, the values of the force for the inferior 

train are very close for normal children (18,18 repeats) and for children with mild mental disability (18,5%). 

The difference is superior children with mild mental disability, 0,32 and it is not significant from the statistic 

point of view. The greatest difference is between the group of children with mild mental disability and that 

of children with severe mental disability. Table 3. Characteristics regarding the maximal force on the 

inferior train for normal children and for children with disabilities Grupa/Group N M M% E.Std. C.V.% t 

p 1 10 18,8 100% 0,879 14,79 0,111 0,913 2 10 18,5 98,40% 2,552 43,64 1 10 18,8 100% 0,879 14,79 

4,554 0,001 3 10 9,3 49,46% 1,891 64,33 1 10 18,8 100% 0,879 14,79 2,413 0,06 4 5 12,4 65,95% 2,502 

45,12 2 10 18,5 98,40% 2,552 43,64 2,895 0,01 3 10 9,3 49,46% 1,891 64,33 2 10 18,5 98,40% 2,552 43,64 

1,505 0,156 4 5 12,4 65,95% 2,502 45,12 3 10 9,03 49,46% 1,891 64,33 0,965 0,352 4 5 12,4 65,95% 2,502 

45,12 Graphic 3. Average values and standard errors of the four groups for the maximal force on inferior 

train With 9,2 repeats, this is statistically significant, for p ≤ 0,01. Another important difference is that 

between normal children and children with severe mental disability, with 8,88 repeats, for p ≤ 0,001 

(according to table 3). 4. The values of the speed of response to visual stimulus Through analyzing the 

values of the speed of response to visual stimulus in graphic 4, we can see that they vary between 263,2 

milliseconds (minimum) for normal children and 2265 milliseconds (maximum) for children with severe 

mental disability. By comparing the differences between the four groups, we can state that they are 

statistically significant for 0,001< p < 0,05 (according to Table 4). Graphic 4. Average values and standard 

errors of the four groups for the time response to visual stimulus Taking into account the values of the 

variability coefficient, we can see that the most homogeneous group is that of children with Down 

syndrome, with CV = 12,2 %. The group of normal children is also homogeneous, with a variation 

coefficient 24,74%. The two other groups arte heterogeneous, with CV between 57,73 % for children with 

mild mental disability and 77,59% for children with severe mental disability Conclusions: • For the 

coordination test the greatest value is that of children with severe mental disability, 344,15% greater than 

that of normal children. • For the maximal force of the superior train the groups of children with mental 

disability have values way under those of normal children 10,31,% and 48,41%. • For the maximal force 

on the inferior train the greatest value was that of children with mild mental disability, with 1,76% bigger 

than that of normal children. The two other groups have inferior values comparing to normal children, 

65,95% for children with Down syndrome, and 49,46% for children with severe mental disability. • As 

regards the speed of the response to visual stimulus, the most critical value is that of children with severe 

mental disability 860,56%, greater than that of normal children. • Although children with Down syndrome 

don’t have a lower IQ than children with mild mental disability, they have inferior values for motor 

parameters. • Children with mild mental disability, have values close to those of normal children as far as 

motor parameters are concerned. Bibliography 1. Albu, C., Adriana Albu, (1999) – Psihomoticitatea, 
Editura Spiru Haret, Iaşi, (p.121) 2. Arcan P., Ciumăgeanu D. (1980) – Copilul deficient mint 
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Beden Eğitimi Dersine Ya da Oyunlar Veya Fiziksel Aktiviteler Dersine Katılan Kaynaştırma 

Öğrencileri ile Normal Öğrencilerin Benlik Saygısının İncelenmesi 
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ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi dersine ya da oyunlar veya fiziksel aktiviteler dersine katılan 

kaynaştırma öğrencileri ile normal öğrencilerin benlik saygısının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın 

örneklem grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Malatya ilindeki Sümer Lİsesi, Eşref Bitlis Lisesi, 

Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu ve Yavuz Selim İlköğretim okulunda eğitim almakta olan 7-14 

yaşlarında 80 gönüllü öğrenci (40 kaynaştırma öğrencisi, 40 normal öğrenci) oluşturmuştur. Araştırmada 

betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma için gerekli verileri toplamada Coopersmith Benlik Saygısı 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler spss istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

Yapılan ölçüm sonrasında normal öğrenciler ile kaynaştırma öğrencilerinin anket puanları arasında anlamlı 

ilişki görülmüştür (p<0.05). Normal öğrencilerin benlik saygısı kaynaştırma öğrencilerin benlik saygından 
yüksek bulunmuştur 
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 Introduction: Although an ankle-foot orthosis (AFO) is an orthosis or brace that encumbers the ankle and 

foot. AFOs are externally applied and intended to control position and motion of the ankle, compensate for 

weakness, or correct deformities. This current study analyzed the effect of foot orthotics on the range of 

motion of the hip joint in three dimensions during running. METHODS: Nine professional athletics 

participated in current study (Average; age of 24 years, height of 175 cm and weight of 63 kg). All data 

collection took part at the biomechanics laboratory center at the University of Sharif (Moafaghian research 

center, Tehran, Iran). Running kinematics data were recorded for each of the orthotic (only left foot) and 

nonorthotic conditions for each subject using a motion analysis recording technique. Analyses of variance 

for repeated measures were performed on the range of motion of hip joint. The main factors of each analysis 

were the effect of the orthotic (orthotic condition versus nonorthotic condition) and phase of the stance 

period (contact, mid-stance, and propulsion). For motion analysis, 39 markers were placed on the subject’s 

bodies. Kinematics data of running were recorded at 200 Hz by 6 high speed camera (Vicon Industries Ltd., 

Hampshire, UK). RESULTS: Results presents hip angular position in two condition are different at 40-80% 

and 45-100% in left (orthosis foot) and right respectively. Reductions of 1 to 5 degrees occurred with 

orthotic use for the hip joint during running. The orthotics increased hip motion during the contact and mid-

stance phases of running. CONCLUSIONS: AFOs are externally applied and intended to control position 

and range of motion of the ankle, compensate for weakness, or correct deformities. Result shows that hip 

angular position varied in two condition (orthosis and nonorthosis) and these abnormal kinematics 
differences may effect on different joints. 
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Engellı̇ler İ̇çı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Dersı̇nı̇n Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Bölümü Öğrencı̇lerı̇nı̇n 

Engellı̇lere Yönelı̇k Tutumlarına Etkı̇sı̇ 
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ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin beden eğitimi ve spor bölümü 

öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarına etkisini değerlendirmektir. Çalışmada veri toplama aracı 

olarak Yuker ve Block (1986) tarafından geliştirilen ve Özyürek (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ)’ne yer verilmiştir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı.67-.83, test-tekrar test güvenirlik katsayısı.76 olarak saptanmıştır. Çalışma betimsel 

araştırma niteliğindedir. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır Çalışma grubunu, 2017-2018 

eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Yüksekokulu (n=40) ve Düzce 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (n=36) Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim 

gören ve Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersini alan toplam 76 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

sonucunda Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutum 

puanlarının; cinsiyete, yaşa, yakın çevresinde engelli birey bulunup bulunmama, engelli bireyle aynı 

ortamda olmaktan rahatsız olup olmama ve engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklarda onlara yardımcı 

olup olmama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre 

Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarında okul türüne 

göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Okul türü fakülte olan katılımcıların tutum puanlarının, okul 
türü yüksekokul olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Engellilik, Spor, Tutum, Fakülte-Yüksekokul 
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Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi 

 

 

Özlem Bebek - Doç.Dr. Mehmet Acet - Dr. Öğretim Üyesi Utku Işık 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı goalball sporcularının mizah tarzlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. 

Araştırmaya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig goalball erkekler müsabakalarına katılan 58 erkek sporcular ile 

goalball bayanlar yükselme grubu müsabakalarına katılan 32 bayan sporculara olmak üzere toplam 90 

sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Orijinal ismi “ Humor Stles Questionnaire” olan, Martin ve 

diğ. (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlamasını Yerlikaya (2003) tarafından yapılan “Mizah 

Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların görme engelli oluşundan dolayı anketler 

röportaj yöntemine benzer şekilde, anketör tarafından soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların 

gönüllü olarak çalışmaya katılması istenmiş herhangi bir zorlamada bulunulmamıştır. Ölçek, katılımcıların 

bazen birebir bazen de gruplar halinde sessiz bir ortamda doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 21.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri 

toplama araçlarının normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık 

katsayılarına bakılmış ve katsayıların +1 ile -1 arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşılmıştır (Karaatlı, 

2006) Bu yüzden parametrik testlerden faydalanılmıştır. Mizah Tarzları ölçeğinin tüm puanları üzerinden 

yapılan MANOVA sonuçlarına göre, kadın ve erkek goalball sporcularının mizah tarzları bakımından 

anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür (Wilks Lambda (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, medeni durumu, eğitim durumu, spor yapma yaşı gibi 

diğer değişkenlerle mizah tarzları puanları arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p<0,05). 

Sonuç olarak, goalball sporcularının cinsiyetleri açısından farklı mizah tarzına sahip oldukları, yaş, medeni 
durumun, eğitim durumunun ve spor yapma yaşının ise mizah tarzlarını etkilemediği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Goalball, Mizah Tarzları, Göre Engelliler 
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Goalball Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi 
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ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı goalball sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının farklı değişkenlere göre 

incelemektir. Araştırmaya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig goalball erkekler müsabakalarına katılan 58 erkek 

sporcular ile goalball bayanlar yükselme grubu müsabakalarına katılan 32 bayan sporculara olmak üzere 

toplam 90 sporcu katılmıştır. Spor ortamındaki zihinsel dayanıklılık seviyesini belirlemek amacıyla Sheard 

ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” (Sport Mental 

Toughness Questionnaire-SMTQ-14) kullanılmıştır. Genel zihinsel dayanıklılığın yanı sıra üç alt boyuttan 

(Güven, Devamlılık ve Kontrol) oluşan ölçek 4’lü Likert tipinde bir ölçektir. Araştırmaya katılan 

katılımcıların görme engelli oluşundan dolayı anketler röportaj yöntemine benzer şekilde, anketör 

tarafından soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların gönüllü olarak çalışmaya katılması istenmiş 

herhangi bir zorlamada bulunulmamıştır. Ölçek, katılımcıların bazen birebir bazen de gruplar halinde sessiz 

bir ortamda doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket program 

kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakılmış ve katsayıların +1 

ile -1 arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşılmıştır (Karaatlı, 2006) Bu yüzden parametrik testlerden 

faydalanılmıştır. Sporda Zihinsel Dayanıklılık ölçeğinin tüm puanları üzerinden yapılan MANOVA 

sonuçlarına göre; yaş grupları açısından goalball sporcularının zihinsel dayanıklılık düzeylerinde anlamlı 

farklılıklar görülmüştür (Wilks Lambda (λ)=,857; F(6,168)=2,253; p<0,01). Bu bulgu, zihinsel dayanıklılık 

alt boyut puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların yaş durumuna bağlı olarak 

değiştiğini göstermektedir. Katılımcıların cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, spor yapma yaşı gibi 

diğer değişkenlerle zihinsel dayanıklılık puanları arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır 

(p<0,05). Sonuç olarak, goalball sporcularının yaşları açısından farklı zihinsel dayanıklılık düzeylerine 

sahip oldukları, cinsiyet, medeni durumun, eğitim durumunun ve spor yapma yaşının ise zihinsel 
dayanıklılığı etkilemediği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Goalball, Zihinsel Dayanıklılık, Görme Engelliler 
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Hafı̇f Zı̇hı̇nsel Engellı̇ Bı̇reylerde Altı Hafta Sürelı̇ Antrenman Uygulamalarının Bazı Fı̇zı̇ksel 

Parametreler Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yener Aksoy - Prof.Dr. Soner Çankaya - Dr. Öğretim Üyesi Musa Çon - Doç.Dr. 

Özgür Bostancı - Doç.Dr. Menderes Kabadayı - Prof.Dr. Mehmet Yalçın Taşmekteplı̇gı̇l 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, hafif zihinsel engelli bireylerin futbol antrenmanlarına katılımları ile bazı fiziksel 

parametrelerdeki (dikey sıçrama, esneklik, denge, top sürme, şut atma, toplu-topsuz slalom, çeviklik, 

durarak uzun atlama, top kontrol, ver kaç, kontrol pas, 20 m koşu, uzun mesafeli vuruş) değişimin 

incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 11-14 yaş grubu hafif zihinsel engelli 50 erkek birey 

oluşturmaktadır. Engelli bireylere 6 haftalık antrenman uygulanmış ve 3 farklı zamanda (antrenman öncesi, 

3. hafta ve 6. hafta) ilgili ölçümler alınmıştır. Ayrıca, katılımcılara 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor 

Oyunları'nda milli takımın final maçı izlettirilerek kendilerine olan özgüvenlerinin yükseltilmesine 

çalışılmıştır. Çalışmada, başarılı-başarısız şeklinde elde edilen ölçümler (top kontrol, ver kaç, kontrol pas) 

yüzde olarak ifade edilmiştir. Alınan ölçümlere tekrarlanan ölçümü varyans analizi ve Bonferroni testi 

uygulanmıştır. Araştırma bulguları, antrenmana bağlı olarak engelli bireylerden alınan ölçümlerde kayda 

değer bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, engelli bireylerin takım veya bireysel sporlara 

iştirakleriyle fiziksel performanslarında anlamlı iyileşme ve profesyonel olarak spora yönelmeleri 

sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli, Fiziksel Uygunluk, Aktivite 
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İşitme Engelli Sporcuların Beslenme Destek Ürünü Kullanım Durumu ve Bilgi Düzeyleri 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Aksen Cengı̇zhan 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırma Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu mili takım kampında yer alan işitme engelli 

sporcuların beslenme destek ürünü (BDÜ) kullanım durumlarını ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmaya 6 farklı spor branşında 11 kadın, 63 erkek (Xyaş=23.62±5.38 yıl) toplam 74 işitme 

engelli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler anket yöntemiyle toplanmış olup 

frekans ve yüzde dağılımları alınarak Fisher Exact Testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak işitme engelli 

kadın sporcularda BDÜ kullanımının olmadığı buna karşın erkek sporcuların %36.5’inin BDÜ 

kullandıkları, eğitim durumu arttıkça BDÜ kullanma oranının arttığı, milli sporcu olanlarda BDÜ kullanım 

oranının daha fazla olduğu, taekwando sporcularının BDÜ kullanmadıkları diğer branşlarda ise en az %30.8 

oranında BDÜ kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca işitme engelli sporculardan elde edilen bulgular genel 

olarak BDÜ kullanımlarına ilişkin bilgi düzeyleri bakımından yeterli olmadıkları ve bu konuda güvenilir 
bilgiye erişim sorunlarının olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme Destek Ürünü, İşitme Engelli, Sporcu 
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On Haftalık Anaerobik Antrenmanın İ̇şitme Engelli Erkek Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve 

Fizyolojik Parametrelere Etkisi 

 

 

Araştırmacı İ̇brahim Kurt - Araştırmacı Mehmet Akbulut - Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Akdenk - 

Uzman Mustafa Kemal Kurt 
 

ÖZ 

 

 Araştırmada, düzenli olarak uygulanan 10 haftalık anaerobik antrenmanın 15-18 yaş, işitme engelli erkek 

basketbolcularda, bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma 2017 

yılında Samsun’da yapıldı. Çalışmaya Özel Eğitim Meslek Lisesi okul takımında ve kulüp takımlarında 

faaliyet gösteren 15-18 yaş 28 işitme engelli basketbolcu katıldı. Katılımcılar çalışmanın başında, deney 

(n:14) ve kontrol (n:14) gruplarına ayrıldı. Denekler, bulundukları takımlarda çalışmalarını sürdürürken, 

deney grubuna ayrıca on hafta süre ile, anaerobik antrenman yaptırılmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda 

iki ölçüm alındı. İstatistiksel analizde “t” testi kullanıldı. Anlamlılık, α=0,05 düzeyinde araştırıldı. On 

haftalık çalışma protokolü sonucunda, anaerobik antrenman uygulayan deney grubunun vücut ağırlığı, 

istirahat kalp atım sayısı, dikey sıçrama, vücut kitle indeksi ve anaerobik güç değişkenlerinde anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; 15-18 yaş işitme engelli basketbolcularda, basketbol antrenmanları 

dışında uygulanan anaerobik antrenmanların, deneklerin ilgili parametrelerinde anlamlı etkisinin olduğu, 

doğru ve yöntemli olarak uygulanması sonucunda, etkili ve yararlı bir antrenman yöntemi olarak 

kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Spor, Basketbolcu, Antrenman, Anaerobik. 
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Otizm Tanılı Bireylere Uyarlanmış Yaratıcı Eğitsel Dans Etkinliğinin Kazanımlarının İncelenmesi 

 

 

Araştırmacı Gizem Yorgancıoğlu 
 

ÖZ 

 

 Otizm, ortaya çıkması geciken, sosyal iletişim ve dil becerilerinde olduğu kadar çeşitli duygusal, bilişsel, 

hareketsel ve duyuşşal becerilerde de oluşan karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Bu araştırmanın amacı 

otizm tanılı bireylere uyarlanmış yaratıcı eğitsel dans etkinliklerinin kazanımlarını incelemektir. Deneysel 

olarak kurgulanan bu araştırmaya kontrol grubu olmaksızın 16 - 21 yaş aralığında otizm tanılı 7 erkek birey 

katılmıştır. Kazanımların incelenmesinde takip yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak 

literatürden yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınarak son şeklinin 

verildiği takip formu kullanılmıştır. Takip formu, vücut - alan ve zaman temaları kapsamında hedeflenen 

davranışlara yönelik göstergelerden meydana gelmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, otizm 

tanılı bireylere uyarlanmış yaratıcı eğitsel dans etkinliklerinin uygulamaya katılan grupta olumlu yönde 
gelişen kazanımlar elde edildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Dans 
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Study Regardıng The Heıght And Weıght Amplıtude For Normal Chıldren And Chıldren Wıth 

Mental Dısabılıty 

 

 

Lecturer Dr. Bogdan Constantin Ungurean 
 

ÖZ 
 

 STUDY REGARDING THE HEIGHT AND WEIGHT AMPLITUDE FOR NORMAL CHILDREN 

AND CHILDREN WITH MENTAL DISABILITY Lect. dr. Bogdan Constantin UNGUREAN Faculty of 

Physical Education and Sport Iaşi "Alexandru Ioan Cuza" University of IASI, ROMANIA Abstract: The 

study analyses the values of morphological parameters height and weight for normal children and children 

with mental disability, in relation to other values already mentioned in speciality papers. Keywords: height, 

weight. Hypothesis: Our hypothesis was the following: children with mental disability have altered values 

of the morphological, functional and motor indices. The subjects included in the study are divided as shown 

in Table 1. Table 1. Repartition of subjects on education units Nr. crt. Education unit No of subjects Age 

in years Case information 12 - 14 14 - 22 1. “G. Ibrăileanu” Secondary School, Iaşi 10 9 1 No disability 2. 

“Sf. Andrei” School Group, Gura Humorului 10 6 4 Mild mental disability 3. “Laurenţia Ulici” Children 

Institution, Gura Humorului 10 2 8 Severe mental disability 4. “C. Păunescu” Special School, Iaşi 5 2 3 

Down syndrome Material and methods Height (H) – (stature) is the distance between the soles and the top 

of the head (vertex), measured standing. The head should be set straight; the chin parallel with the ground, 

the eyes looking ahead, the body straight and the knees stretched. The height is measured with a fixed 

device (stadiometer) or with a ruler with cm and mm (anthropometric ruler), with a horizontal indicator. 

The child or teenager stands with the back towards the device and remains still until his height is measured 

(Ionescu, 1968). The stature is one of the most stable characteristics of the body; nevertheless, after a long 

effort or at the end of the day, there may be variations of 1–2 cm. We should mention that the measurements 

took place during the same moment of the day (in the morning), for all four groups. The height on age and 

gender for children and teenagers in our country is registered and processed according to various statistical 

methods. Table 2. Height characteristics for normal children and children with disabilities Group N M M% 

E. Std. C.V.% t p Group 1 10 154.5 100% 1.51 3.1 1.662 0.114 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 Group 

1 10 154.5 100% 1.51 3.1 0.051 0.96 Group 3 10 154.7 100.12 3.62 7.41 Group 1 10 154.5 100% 1.51 3.1 

0.682 0.531 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 12.82 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 1.329 0.2 Group 3 10 

154.7 100.12% 3.62 7.41 Group 2 10 147.7 95.59% 3.76 8.06 0.107 0.916 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 

12.82 Group 3 10 154.7 100.12% 3.62 7.41 0.659 0.537 Group 4 5 148.6 96.18% 8.51 12.82 Legend: N – 

number of subjects; M – arithmetic mean; M% – percentage means; E. Std. – average standard error; C.V.% 

– variation coefficient; t – student test; p – significance threshold. After calculating the height average, we 

underline the fact that there are very close values for the group of normal children and that of children with 

severe mental disability, 154.5 cm and 154.7 cm respectively (see Graph 1). The greatest difference is that 

between the normal children group (154.5 cm) and that of children with mild mental disability (147.7 cm) 

– 6.8 cm. There are also close values between the group of children with mild mental disability (147.7 cm) 

and that of children with Down syndrome (148.6). Graph 1. Average values and standard errors of height 

for groups 1, 2, 3, 4. The value of the variation coefficient (Table 2) shows that all four groups are 

homogeneous. The most homogeneous groups is that of the normal children (CV = 3.1%), and the greatest 

variation coefficient is that of the Down syndrome group – 12.82 %. After calculating the t test and the 

values of the significance threshold for (p>0.05) (see Table 2) we can state that there no statistically 

significant differences among the four groups. Graph 2. Height and weight values for boys and girls while 

growing up (apud Ifrim, 1986) After analyzing the height values for boys and girls, in Graph 2 (apud Ifrim, 

1986), we may appreciate that they are very close around 14-15, and the results obtained for the group of 

normal children and that of children with severe mental disability are close to this value. The two other 

groups, the group of children with mild mental disability and that of children with Down syndrome, have 

lower values that those in Graph 2. Table 3. Central and dispersion height values for the four groups Height 

gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 Minimum (cm) 147 122 142 127 Maximum (cm) 162 160 168 167 Average (cm) 154.5 
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147.7 154.7 148.6 Median (cm) 154.5 149 155 159 Module (cm) 155 149 157 * Amplitude 15 38 26 40 By 

analyzing the overall height values for the four groups, we may see that they vary between a minimum of 

122 cm, for the group of children with mild mental disability and a maximum of 168 cm, the group of 

children with severe mental disability (see Table 3). The module accounts for values between 149 cm for 

the group of children with mild mental disability and 157 cm for the group of children with severe mental 

disability. The amplitude registers the highest value at the group of children with Down syndrome – 40 cm 

(see Graph 3). Graph 3. The minimum, maximum values, module and median for the four groups 

concerning the height Body weight (W) – it is a very powerful indicator as regards the quantitative body 

growth. If considered isolated, it is not very important, but, related to age, gender, height and nutritional 

state, it does become more influential. The weight may suffer rapid alterations. It may decrease or increase 

due to internal or external, normal or pathologic factors, such as: diet, physical effort, organic (metabolic) 

disorders, etc. Children and teenagers with the proper average weight for their age and gender are 

considered normal weight; those who weigh more than the average are considered overweight; those who 

weigh more than the average are considered underweight. When the weight mirrors the nutritional state, we 

may say that the normal weight are normotrophic or eutrophic, overweight are hypertrophic, and 

underweight are hypotrophic. The average weight of children and teenagers in our country is calculated and 

analyzed on age and gender every year (Ionescu, 1968). In order to evaluate the weight, we used a Beurer 

electronic scale. Table 4. Weight characteristics for normal children and children with disabilities Group N 

M M% E. Std. C.V.% t p Group 1 10 43.73 100% 1.91 13.85 0.027 0.979 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 

21.45 Group 1 10 43.73 100% 1.91 13.85 1.468 0.159 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 Group 1 10 

43.73 100% 1.91 13.85 0.981 0.38 Group 4 5 56.02 128.10% 12.37 49.41 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 

21.45 1.278 0.217 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 Group 2 10 43.76 100.92% 2.79 21.45 0.961 

0.386 Group 4 5 56.02 128.10% 12.37 49.41 Group 3 10 49.42 113.01% 3.36 21.56 0.514 0.631 Group 4 

5 56.02 128.10% 12.37 49.41 After analyzing Graph 4, which refers to weight, we can see that groups 1 

and 2 have very close values, 43.73 kg for the normal children group, and 43.76 kg for the group of children 

with mild mental disability. The greatest difference is that between the normal children group (43.73 kg) 

and that of children with Down syndrome (56.02 kg) – 12.29 kg, but the difference is not statistically 

significant. Graph 4. Average values and standard errors of weight for groups 1, 2, 3, 4. After analyzing the 

variation coefficient in Table 3, we can say that group 1 is the most homogeneous group, having a VC of 

13.85%. Groups 2 and 3 are relatively homogeneous, with very close values of the variation coefficient – 

21.45 for group 2 and 21.56 for group 3. Group 4 is heterogeneous from this perspective, with a variation 

coefficient of 49.41. After calculating the t test and the values of the significance threshold for (p>0.05) we 

can state that there no statistically significant differences among the four groups. By analyzing the weight 

values in Graph 4, we consider that the normal children group and that of children with mild mental 

disability have slightly lower values than those presented in Graph 2. On the other side, the group of 

children of children with Down syndrome has higher values than those in Graph 2. Table 5. Central and 

dispersion weight values for the four groups Weight gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 Minimum (cm) 36.9 36 34.8 24.6 

Maximum (cm) 56.5 65 65.9 77.6 Average (cm) 43.73 43.76 49.42 56.02 Median (cm) 38.4 51.25 51.25 

74 Module (cm) * * * * Amplitude 19.6 29 31.1 53 On the whole sample the minimum (24.6 kg) and 

maximum (77.6 kg) are registered at the group of children with Down syndrome, and also the greatest 

amplitude – 53 kg. The median has equal values (51.25 cm) for the group of children with mild mental 

disability and that of children with severe mental disability (see Graph 5). Graph 5. The minimum, 

maximum values, module and median for the four groups concerning the weight Conclusions: • As regards 

the height, we have very close values in relation to the group of normal children, ranging between 95.59 % 

and 100.12 %. Thus, we may consider that mental disability does not affect the height. • Concerning the 

weight, there are very close values for the normal children group and that of children with mild mental 

disability. Children with Down syndrome have a weight mean superior with 28.10% in comparison to 

normal children (overweight is one of their characteristics). • Overall, the morphological parameters height 

and weight are not highly altered by mental disability. References: 1. Albu, C., Adriana Albu, (1999) – 

Psihomoticitatea, Editura Spiru Haret, Iaşi 2. Barbu. R., (1979) – Explorări funcţionale, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucharest 3. Dragnea A. (1984) – Măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport, Editura 
Sport- Turism, Bucharest 4. Ifrim, M., (1986) - Antropologie motrică, Editura Ştiinţifică 



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

158 
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Takım ve Bireysel Spor Yapan 12-15 Yaş Grubu Görme Engelli Öğrencilerin Fiziksel ve Motorik 

Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Nurettin Konar - Araştırmacı Ahmet Kurtoğlu 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı; 12-15 yaş grubu (5-8. Sınıf) görme engelli öğrencilerden takım sporları yapanlar 

ile bireysel spor yapanların fiziksel ve motorik özelliklerini karşılaştırmaktır. Ülkemizdeki görme engelliler 

ortaokullarında öğrenim gören ve haftada en az 2 gün antrenman yapan 62 goalbol sporcusu, 37 judo, 

yüzme ve atletizm sporcusu katılmıştır. Çalışmada katılımcıların cinsiyet, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

beden kitle indeksi, çevre ölçümleri, flamingo denge testi, esneklik, durarak uzun atlama, mekik, bükülü 

kolla asılma, 5x10 mekik koşusu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama gibi fiziksel ve motorik özelliklerin 

ölçümleri alınmıştır. Katılımcılar arasında yaş, boy, denge testi, otur-eriş testi, uzun atlama testi, mekik 

testi, bükülü kolla asılma testi, dikey sıçrama testi, el kavrama kuvveti testi bakımından anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0.05). Katılımcıların kilo, BKİ, mekik koşusu ve vücut çevresi ölçümleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonuçlarına göre, takım sporları yapan sporcuların 
kiloları, BKİ değerleri ve vücut çevresi ölçümleri, bireysel spor yapanlara göre daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Görme Engelli, Fiziksel ve Motorik Özellikler 
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Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yapılan Uluslararası Kongrelerde 

Sunulan Bildirilerin Engel Grupları ve Araştırma Yöntemlerine Göre İ̇ncelenmesi 

 

 

Doç.Dr. Nurettin Konar - Araştırmacı Alperen Şanal 
 

ÖZ 
 

 Amaç: Türkiye’deki Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor alanında yapılan Uluslararası Kongreler de 

sunulan bildirilerin incelenerek, yeni yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve yöntem önerileri 

sunmaktır. Yöntem: 2011, 2014 ve 2017 yıllarında yapılmış olan uluslararası engellilerde beden eğitimi ve 

spor kongrelerinin internette yayınlanan ve basımı yapılarak yayınlanan bildiri özet kitapları incelenerek 

tasnif edilmiştir. Bulgular: Bu üç kongreye 362’si erkek, 133’ü kadın araştırmacılardan oluşan 495 

araştırmacı 197 bildiri ile katılmışlardır. Kongrelere 38 davetli konuşmacı katılmıştır. 127’si sözel, 32’si 

poster bildirilerden oluşan sunumlar yapılmıştır. 70 bildiri Türkçe, 31 bildiri İngilizce olarak sunulmuştur. 

96 Bildiri de hem Türkçe hem de İngilizce olarak Kongre Özet Kitabında yayınlanmıştır. Bildirilerin 35’i 

ampirik araştırma, 44’ü nicel ve 118’i nitel araştırmalardan oluşmuştur. Bildirilerin 36’sı bedensel, 47’si 

zihinsel, 19’u işitme, 11’i görme, 74’ü çoklu ve diğer engel gruplarından, 10 bildiri de engelli olmayan 

grupla yapılan çalışmalardan oluşmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmaların tüm engel grupları (bedensel, görme, 

işitme, zihinsel ve diğer) için yetersiz olduğu, engelliler ve spor konulu kongrelerde engelli olmayanlarla 

ilgili bildirilerin de sunulduğu (10 bildiri; %5,08) görülmüştür. Nicel ve ampirik çalışmaların az olduğu 

düşünülmektedir. Sonraki kongrelerde, alanlar ve yöntemler belirlenerek araştırmaların yönlendirilmesi 
yapılıp, engel gruplarının ve araştırma alanlarının eşit dağılımı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor, Uluslararası Kongre, Engel Grupları, Araştırma 
Yöntemi 
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10-12 Yaş Kadın Tenı̇sçı̇lerde Core Antrenmanın Servı̇s İ̇sabet Oranına ve Bazı Motorı̇k 

Özellı̇klere Etkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Doç.Dr. Olcay Mülazımoğlu - Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - 

Bünyamin Korucu 
 

ÖZ 

 

 Çalışma amacı;10-12 yaş kadın tenisçilere uygulanan core antrenmanın servis atışlarındaki isabet oranına 

ve bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve veli onam formu 

doldurtularak toplam 10 (n=10) kadın sporcu katılmıştır. Sporcular kontrol (n=5) ve denek (n=5)grubu 

olarak iki gruba ayrılmıştır. Sporcuların bireysel özellikleri; yaş (X=11±1) yıl, kilo (X=56±4 kg), boy 

(X=158±3cm) dir. Araştırmada ön-test son-testli kontrol gruplu deneysel yöntem uygulanmıştır. Sporculara 

8 haftalık 6 hareketlik Core antrenman programı uygulanmıştır. Core antrenmanın servis atışlarına etkisini 

ölçmek için AOS testinin servis vuruş puanlamasından yararlanılmıştır. Her iki grubun ön test servis isabet 

puanları alınmış, motorik özelliklerdeki değişimi gözlemek için şınav, mekik, plank, reverse plank ve dikey 

sıçrama testleri ile ön ve son test ölçümleri alındı. Kontrol grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan 

sonra normal antrenmanlara devam ettirilmiş, denek grubunun (n=5) ön test puanlamaları alındıktan sonra 

haftada iki gün 20 dakika süre ile 6 core hareket tenis antrenmanına ek olarak uygulatılmıştır. Elde edilen 

veriler ile grupların aritmetik ortalamaları, standart sapmaları(ss) alınmıştır. Grup içi ve gruplar arası 

karşılaştırmalar için, ön test karşılaştırmaları yapılarak grupların ortalama değerleri arasındaki farklılığı t-

testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde araştırılmış, daha sonra gruplar arası ön test ve son test değerleri 

ortalamaları arasındaki farklılaşma olup olmadığı ise eş örneklem t-testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde 

incelenmiştir. Araştırma sonunda; deney ve kontrol gruplarında ön test değerleri ortalamaları 

farklılıklarının anlamlı olmadığı (p>0,05), değer ortalamaları arasında meydana gelen farklılığın tesadüfi 

olduğu tespit edilmiştir. Denek grubunun servis atışlarındaki ön ve son test puan ortalamalarının da farklılık 

tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu durum core antrenmanın servis atışlarında bir etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Motorik özelliklerin ise deney grubunun core antrenman öncesi ve sonrası ortalamalarında 

anlamlı fark bulunmuştur(p<0,05). Tenisçi kadınlarda core antrenman motorik özelliklere olumlu etki 

yaparken, servis atış performansına katkı sağlamadığı görülmüştür. Motorik özelliklere katkısı sebebiyle 
core antrenman 10-12 yaş dönemindeki kadın tenisçilere önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Tenis, Servis, Aos Testi, Core Antrenman, Plank 
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11-13 Yaş Kız Yüzücülere Uygulatılan 8 Haftalık Core Antrenmanın Fiziksel Performanslarına 

Etkisinin Incelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Abdurrahman Boyacı - Doç.Dr. Yakup Akif Afyon - Begüm İ̇skender 
 

ÖZ 
 

 Araştırmada, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan 8 haftalı core antrenmanın fiziksel 

performanslarına akut bir etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, FMV Işık spor 

kulübünde yüzücü olan 40 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. İki gruba (araştırma ve kontrol grubu) 

ayrılan sporcuların sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol kavrama, esneklik ve 

sırt kuvveti ölçümleri alındı. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilmiştir. Verilerin 

tanımlayıcı istatistiksel metotları Ortalama (X), Standart sapma(ss) kullanılmıştır. 8 haftalık antrenman 

programı sonrası deney ve kontrol guruplarının ön test ve son testler ile grup içi ve gruplar arasındaki 

farklılaşmaları için Paired-Samples t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven 

aralığında %5 anlamlılık (0.05) düzeyinde değerlendirilmiştir. Uygulatılan 8 haftalık kor antrenmanın 

bulguların sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, 11-13 yaş grubu kız yüzücülere uygulatılan core antrenman ile 

seçilmiş motorik parametrelerden sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik 
performanslarını geliştirir. 

Anahtar Kelimeler: Core, Yüzme, Fiziksel Performan 
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Analysis Of The Quadriceps Femoris Kinesiotaping İnfluence On Kinematic Parameters İn Soccer 

Players. 

 

 

Dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska - Researcher Adam Michalski - Researcher Karolina 

Sobczak - Researcher Norbert Paszkowski - Dr Karolina Kopacz - Researcher Aleksandra 

Czechowska - Dr Gianluca Padula 
 

ÖZ 
 

 Objective: The aim of this study was to assess the influence of quadriceps femoris facilitation 

kinesiotaping on kinematic parameters related to time and acceleration of shuttle run, as well as, height and 

acceleration of countermovement jump in soccer players. Material and methods: The study group consisted 

of 20 male soccer players with mean age 22±2 years. Examination session was repeated three times: first – 

without kinesiotaping, second – after 30 minutes from tape application, third – after one week of using 

facilitation kinesiotaping of quadriceps femoris for both lower limbs. Analyses were performed with the 

use of mobile motion analysis system, with accelerometer and gyroscopic sensor, build and validated by 

authors in DynamoLab (Medical University of Lodz, Poland). System was placed on the belt in the area of 

soccer player waist, above sacrum, on the lumbar portion of the spine. Soccer players were asked in each 

session to perform the countermovement jump and the 4x10m shuttle run. Measured parameters were: time 

and acceleration of shuttle run, as well as, height and acceleration of countermovement jump. Data was 

processed with the use of Statistica 12. Statistical analysis was performed with the Shapiro – Wilk test of 

normality and, depending on distribution and equality of variances, one-way ANOVA or the Friedman’s 

test. Accepted level of significance was α = 0.05. Results: Statistically significant differences were observed 

in analysis of shuttle run time (p-value=0.0000) and acceleration (p-value=0.0075). Time decreased from 

11.02±0.47s in first session without kinesiotaping to 9.61±0.33s in third session, after one week of using 

the tape. Acceleration in shuttle run increased from 1.97±0.4m/s2 in first examination, to 2.37±0.48m/s2 in 

third examination. Statistically significant difference was also observed for height of countermovement 

jump (p-value=0.0073). Jump height increased from 47.3±2.96cm in first session, to 51.65±4.78cm in third 

session. There was no statistically significant difference in analysis of countermovement jump acceleration. 

Conclusions: Facilitation kinesiotaping of quadriceps femoris improves kinematic parameters in soccer 

players due to the decreasing effect on time and increasing effect on acceleration of shuttle run, as well as, 
increasing effect on height of countermovement jump. 

Anahtar Kelimeler: Soccer, Kinesiotaping, Quadriceps Femoris Muscle, Biomechanical Phenomena, 
Objective Movement Analysis 
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Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, Metabolik Yük ve Metabolik Güç 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Türker Bıyıklı - Araştırmacı Zeki Akyıldız - Araştırmacı Melih Bozdemı̇r 
 

ÖZ 

 

 NİŞANTAŞI BİLDİRİ ZA zeki akyıldız 29.3.2018 (Per) 17:30 Gönderilmiş Öğeler Kime: 

turker.biyikli@athletichouse.com.tr; Atletik Performans Monitorizasyonunda Gps Sistemleri, Metabolik 

Yük ve Metabolik Güç Profesyonel sporcularda ve takımlarda antrenman takvimlerinin planlamasında, 

yapılan antrenmanın içeriği kadar antrenmanın fizyolojik olarak dinlenik metabolizmaya uygalanmasi 

üzerine spor bilimi dünyası araştırmalar sunmaktadır. Antrenmanın müsabaka takviminde doğru zamanda 

yapılması ve müsabakada maksimum fayadanın sağlanması, aynı zamanda sporculara binen aşırı yükden 

bunun beraberinde getirdigi sakatlıklardan kaçınmak için de antrenman periyotlamasında çeşitli 

monitorizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Müsabakalarda ve antrenmanlarda oyuncuları Gps (Global 

Positioning System) sistemleriyle gerçek zamanlı olarak gözlemleyerek, cihazdan elde edilen Sprint 

sayıları,yüksek hızlarda gecirilen mesafeler ve süreler, farklı hız aralıkları, farkli nabiz aralikalarinda 

gecirilen sureler, mesafeler,metabolizmalarinin ürettigi güç miktarlarina karşılık gelen Metabolik Güç 

olarak spor bilimi dünyasında kabul edilen parametreler ve sporculardan istenen sRPE(algılanan zorluk 

derecesi) verileriyle bir çok konu hakkinda rakamların ışığında yorum yapıp oyuncuyu ve takımı 

yönlendirebilirmek mümkün kılanmaktadir. Çalışmamız da bu alana yönelik güncel literatür incelenip bir 

derleme bildiri olarak spor bilimciler kuvvet kondisyon koçlari ve atletik performans uzmanlarının 

antrenmanlarında yeterli yüklenme dinlenme monitorizasyon ilişkisini inceleyip antrenmanlara entegre 

edilebilmesi için yeni bilgilerin ortaya koyulmasi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gps, Metabolik Yük, Metabolik Güç,monitorizasyon 
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Avrupa Liglerinde Mücadele Eden Yabancı Futbolcu Sayılarının İ̇statistiksel Açıdan 

Karşılaştırmalı Analizi 

 

 

Doç.Dr. Hayrettin Gümüşdağ - Arş.Gör. Oğuz Gürkan 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma Avrupa liglerinde mücadele eden yabancı futbolcu sayılarını karşılaştırmak amacıyla 

yapılmıştır. Türkiye Süper Ligi, İspanya LaLiga, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Seri A 

ve Fransa Lig 1 liglerinde mücadele eden yabancı futbolcu sayılarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri soccerway, transfermarkt ve ülkelerin federasyonlarının web sayfalarından elde 

edilmiştir. İstatistiksel analiz için spss 18 paket programı kullanılmış, veriler ortalama ve standart sapma 

olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için shapiro wilk testi ve 

ligler arasındaki farklılığı ortaya koymak için one way anova testi uygulanmıştır. Test sonucu gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiş ve bu farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını ortaya koymak için post-hoc testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre İngiltere Premier Ligi takım başı 17.85 ile en yüksek yabancı ortalamasına sahip lig iken, İspanya 

LaLiga’nın 10.40 ile en düşük yabancı ortalamasına sahip lig olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca İspanya 

LaLiga’da oynayan futbolcuların 43.4%’ünü yabancı futbolcular oluştururken, bu oranın Fransa Lig 1’de 

48.3%, Almanya Bundesliga’da 52.6%, Türkiye Süper Lig’de 53.8%, İtalya Seri A’da 54.2% ve İngiltere 

Premier Lig’de 68.1% olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye Süper liginde oynayan yabancı futbolcu sayısının 

İspanya LaLiga’da oynayan yabancı sayısından fazla olduğu, İngiltere Premier Ligdeki yabancı sayısının 

da İspanya LaLiga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A ligindeki yabancı sayısından fazla olduğu ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yine İtalya Seri A ve 

Almanya Bundesliga’daki yabancı sayısının İspanya LaLiga’dan daha fazla olduğu ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, Avrupa liglerinde oynayan yabancı 

futbolcuların oranının 43.4% ile 68.1% arasında değiştiği ve Avrupa liglerinde oynayan yabancı futbolcu 

sayılarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bir ligin gelişiminde yabancı futbolcuların önemli bir 

etkisinin olduğu, buna ilaveten her ülkenin kendi sporcularını yetiştirip hem kendi liglerinde oynatmasının 
hem de diğer liglere pazarlamasının da önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Avrupa Ligleri, Yabancı Futbolcu Sayıları 
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Denge Yeteneğinin Farklı Spor Branşlarında Karşılaştırılması 

 

 

Mehmet Emin Yelken - Neslihan Özcan - Doç.Dr. İ̇mdat Yarım 
 

ÖZ 

 

 Sportif performans açısından denge yeteneğinin önemli olduğu bilinmektedir. Ayrıca denge yeteneği 

eksiklikler ile performans ve spor sakatlıkları arasında önemli bir ilişki olduğu da belirtilmiştir. Amaç: Bu 

çalışmanın amacı denge yeteneğinin farklı spor branşlarında incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 

yaş ortalamaları sırasıyla 20.2±0.57, 24.4±1.54, 20.4±0.49 ve 16.9±0.09 olan Güreş (G, n:13), Futsal (F, 

n:10), Tekvando (T, n:15), ve Kayaklı Koşu (KK, n:10) sporcuları olmak üzere toplam 48 kadın ve erkek 

sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, stadiometre ile ölçüldü. 

Denge testlerinin uygulanmasında Y-Denge testi kullanıldı. Bulgular: Veriler istatiksel olarak SPSS 23 

programında değerlendirilerek, gruplar arasındaki ilişkinin tespitinde Kruskal Wallis testi uygulandı. 

Farkın hangi gruptan olduğunu tespit etmek için Tukey testi uygulandı ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

seçildi. Yapılan değerlendirmede denge parametrelerinde Sağ anterior, G-T, F-T, F-KK, T-KK spor 

branşları arasında, Sağ medial, G-F, F-T, F-KK spor branşlarında, Sol anterior, G-T, G-KK, F-T, F-KK, T-

KK spor branşları arasında ve Sol medial, G-F, F-T,F-KK spor branşları arasında istatiksel açıdan anlamlı 

bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Denge parametresi spor branşlarına göre farklılık göstermektedir. 

Bu farklılıklar değerlendirildiğinde, tüm denge parametreleri için en iyi sonuçların sırasıyla, Kayak, 
Tekvando, Güreş ve Futsal sporcularında olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Denge, Tekvando, Kayaklı Koşu, Futsal, Güreş, 
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Dı̇namı̇k Lunge Hareketı̇nde Arkadakı̇ Bacağa Uygulanan Vı̇brasyonun Sprı̇nt, Denge ve 

Sıçramaya Akut Etkı̇lerı̇ 

 

 

Araştırmacı Saltık Buğrahan Polat - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı dinamik lunge hareketiyle arkadaki bacağa yapılan vibrasyonun sprint, denge ve 

sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak aktif 

(haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 23 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar [deney grubu 

(n=11): yaş: 20.1±2.0 yıl, boy uzunluğu: 178.2±4.1 cm, vücut ağırlığı: 76.2±0.7 kg] ve [kontrol grubu 

(n=12): yaş: 21.6±0.9 yıl, boy uzunluğu: 175.4±2.2 cm, vücut ağırlığı: 77.0±1.7 kg] olarak 2 gruba 

ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, statik denge, skuat ve aktif sıçrama testleri, deney grubuna 4mm 

genlikte 50Hz olmak üzere 60sn dinamik lunge hareketinde arkadaki bacağa yapılan vibrasyon uygulaması, 

kontrol grubuna vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareketi tanıma ve alıştırma olarak uygulatıldıktan sonraki 

7 gün içinde ön-testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler yapılmıştır. Dinamik lunge 

pozisyonunda 60sn bekleme şeklinde arkadaki bacağa vibrasyon uygulaması sonrası 3dk pasif dinlenme 

ardından 3dk dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine katılmışlardır. Test bitiminde 90sn 

dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı statik denge ve 90sn dinlenmenin ardından 

30sn dinlenme aralıklarıyla skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri yapılmıştır. Her testteki en iyi 

performans derecesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Grup içi fark olup olmadığı Wilcoxon 

eşleştirilmiş iki örnek testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U testiyle analiz edilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön test karşılaştırmasında 30m hız ve sağ-sol adım 

frekansı bulgularında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.08 ve -1.31; p<0.05). 

Deney grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 30m hız, sol adım uzunluğu, skuat sıçrama ve 

aktif sıçrama bulgularında istatiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla Z=-1.96, -1.96, -1.96 ve -2.14; p<0.05) 

belirlenmiştir. Dinamik lunge hareketinde arkadaki bacağa uygulanan 60sn vibrasyon akut olarak 30m hızı, 

sağ-sol adım frekansını, sol adım uzunluğunu, skuat ve aktif sıçramayı etkilediğinden sonuç olarak patlayıcı 

ve elastik kuvveti geliştirebileceği, sağ-sol adım frekansını ve sol adım uzunluğuna yönelik antrenmanlarda 

kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı yapılacak çalışmalarla dinamik lunge 

hareketiyle arkadaki bacağa vibrasyon uygulamanın özellikle kuvvet, sürat ve çabukluk gelişimi için 
antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vibrasyon, Sprint, Statik Denge, Skuat Sıçrama, Aktif Sıçrama. 
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Effect Of Worn Ankle-Foot Orthotic On Knee Joint Kinematics And Compare With Barefoot 

Condition During Running 

 

 

Prof.Dr. Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr. Mohammad Razaghi - Prof.Dr. Zahra Panahi 
 

ÖZ 
 

 Introduction Running is complex movement which requires precise joints range of motion, mobility and 

stability to create forward momentum. Ankle-foot orthotic has systematic effects on ankle joint motion 

during running. However, it is not known how much ankle-foot orthotic is generated to regulate their range 

of motion. So, the aim of present study was: 1) analysis kinematics of knee joint in barefoot and ankle-foot 

orthotic condition during running and 2) kinematics comparison between barefoot and orthotics running. 

METHODS 18 male subjects were included in this study (age: 32.3, SD = 1.6 years; mass: 65.7, SD = 4.9 

kg; height: 1.74, SD=0.8m). All persons of participant ran barefoot and after that all of them worn the ankle-

foot orthotic (left foot) and ran in lab. A six-camera infrared Vicon motion analysis system, including two 

force plates, tracked and recorded the position of the reflective markers at 100 Hz. Vicon Nexus software 

collected the data on the kinematics parameters of knee from marker positions. All data were subsequently 

exported for analysis to Vicon Polygon 3.5.1 software and to a custom-written MATLAB (MATLAB, 

2016) program. Results The knee joint angles under barefoot and ankle-foot orthotic conditions as well as 

running data is shown in Fig. 1. The range of the knee angle of the 18 subjects under barefoot and ankle-

foot orthotic condition is presented in Fig. 1. Results showed knee angle differences between 38%-57% 

and 72%-100% of normalized running time. Individual analyses showed that the knee angle was reduced, 

in general, by using the ankle-foot orthotic. Figure 1: comparison of the angular position of knee between 

of barefoot and orthotics during running Conclusions An ankle–foot orthotic is frequently provided as a 

form of ankle-foot orthotic intervention to minimize the challenges of running in patients with ankle strain. 

Running need complex motor skill that involves different range of motion so it need cooperation of different 

joints and muscles groups. Therefore, according to figure 1 knee range of motion will be change used ankle-

foot orthotic. Furthermore, long time utilization of ankle-foot orthotic can injure knee and other joints and 

muscles. This study suggested that an ankle-foot orthotic could serve effectively to improve different strain 
injuries in different sports. However, ankle-foot orthotic effect on knee joint kinematics. 

Anahtar Kelimeler: Ankle-Foot Orthotic, Knee, Running, Kinematics 
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Ekzantrı̇k ve Konsantrı̇k Antrenmanlraının Kuvvet, Anaerobı̇k Güç ve Denge Özellı̇klerne Etkı̇erı̇ 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Prof.Dr. Sadettin Erol - Arş.Gör.Dr. Recep Gorgulu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, düzenli egzersiz yapan yetişkinlere uygulanan 10 haftalık ekzantrik ve konsantrik 

antrenmanlarının farklı kuvvet, anaerobik güç ve denge özelliklerine etkileri incelenmesidir. Araştırmaya, 

Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 20 gönüllü erkek öğrenci katıldı. Örneklem 

gurubu Ekzantrik (EKZ, yaş 22.1±2.7 yıl, boy 179.9±8.5 cm, ağırlık 81.2±10) ve Konsantrik (KON; yaş 

21.9±1.8, boy 175.9±5.6 cm, ağırlık 53.4±10.4 kg) Grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. EKZ (ekzantrik 

egzersizler) ve KON (konsantrik egzersizler) 8 hf x 3 gün/hf x 60 dk olarak uygulandı. Deneklere antrenman 

programı öncesi ve sonra 5 farklı kuvvet, anaerobik güç ve denge testleri yapıldı. Elde edilen veriler 

Tekrarlayan Ölçümlerde Anova testi ile analiz edildi. EKZ lehine kuvvet leg abduction (F=14.567) ve calf 

5 (F=3.257) ile denge (F=23.045) özelliklerinde gelişim farkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edildi (p˂0.05). Sonuç olarak eksantrik egzersizlerin konsantrik egzersizlere göre kuvvet ve denge 
gelişimi üzerinde etkisi daha fazla olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Denge, Ekzantrik, Konsantrik 
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Elit Futsal Finalleri: Müsabaka Sırasındaki Skor Durumlarına Göre Hücum-Savunma 

Pozisyonlarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Faik Vural - Dr. Öğretim Üyesi Melih Balyan 
 

ÖZ 
 

 Giriş: Futbol ile karşılaştırıldığında yeni bir spor branşı olarak tanımlanabilecek futsal; yapılan çalışmalar 

bakımından da futbola oranla eksikliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar genellikle futsal oyuncularının 

müsabakadaki hareket karakteristikleri ve müsabakaların fizyolojik etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Buna 

karşılık müsabaka analizi ile ilgili olarak çok kısıtlı sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

çalışmada birincil amaç olarak elit düzeydeki futsal final müsabakalarında mücadele eden takımların 

savunma ve hücum prensiplerinde gösterdikleri performanslar incelendi. İkincil amaç olarak da bu 

parametreler, takımların oyun içerisinde galip-berabere-mağlup olma durumlarına göre incelendi. Yöntem: 

Çalışmada 2015-2016 yılında gerçekleştirilen üst düzey 6 (3 milli takım [Grand Prix de Futsal Final, AFF 

Final, Copa Sol Final] - 3 kulüpler arası [Final de Liga Nacionale, Intercontinental Futsal Cup Final, Super 

Cup İspanya Final]) final müsabakası incelendi. Müsabakaların analizleri “hand notation” yöntemi ile 

gerçekleştirildi. Hücum varyasyonları (Diyagonal, paralel, merkeze ve geçiş oyun formları, set oyunları 

vb.) ile savunma varyasyonları (yüksek baskılı savunma, karma savunma, yakın savunma, başarılı bireysel 

savunma, blok şut vb.) arasındaki farklılıklar 3 farklı değişkene (kazanma-kaybetme-beraberlik) göre 

Tekrarlı Varyans Analizi ve Bağımsız Gruplar t-testi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Bulgular takımların 

final müsabakalarını galip olarak tamamlamayıp şampiyonluğa ulaşmada defans varyasyonlarının hücum 

varyasyonlarına oranla daha etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle 2. devrede galip takımların mağlup 

takımlara göre yakın savunma 13.66 (95% CI, 5.74 – 21.58) ve bölgesel baskıyı 12.50 (95% CI, 5.72 – 

19.27) daha fazla tercih ederek başarıyla uyguladıklarını gösterdi. Buna karşılık mağlup takımların 2. 

Devrede çok kısa sürede top kazanıp skora ulaşmak amacıyla tam saha baskıyı 7.16 (95% CI, 2.92 – 11.31) 

ve yüksek baskılı savunmayı 8.16 (95% CI, 2.78 – 13.38) uyguladıkları belirlendi. Hücum varyasyonları 

yönünden ise müsabakayı kazanma ve kaybetme arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p >.05). Sonuç: 

Bu sonuçlara göre; kazanan takımların savunma tarzlarında yakın savunmayı tercih ettikleri ve bölgesel 

baskıda daha etkili oldukları düşünüldüğünde, skoru korumak ve arttırmak için savunmada baskı-kademe 

pozisyonlarını hücumda geçişlere yönelik çalışmalar ile birleştiren taktik çalışmalarına antrenmanlarda 

daha fazla yer vermek olumlu sonuçlar sağlayabilir. Kaybeden takımların ise yüksek baskıda savunmayı 

tercih ettikleri düşünüldüğünde oyun içerisinde takımların mağlup durumda iken topu tekrar kazanma ve 

skor üretme etkinliklerinde artışlar sağlanabilmesi için antrenmanlarda bu çalışmalara yönelik taktik 

çalışmalarının arttırılması önemli katkılar sağlayabilir. Bu bilgiler doğrultusunda değişen skor durumlarına 

göre oyun içerisindeki etkinlikler daha iyi anlaşılabilecek ve antrenörlerin oyuncuların performanslarını 

arttırması yönünde yeni stratejiler geliştirmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Salon Futbolu, Oyun Etkinliği, Galibiyet-Mağlubiyet 
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Genç Futbolcularda Bacak Yapısının Sürat ve Çabukluk Becerı̇lerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Göksu - Doç. Dr. Selami Yüksek 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı genç futbolcularda quadriceps çapı ve bacak boyunun; sürat, çabukluk ve adım 

frekansıyla arasındaki ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmaya U-10 / U-17 arası yaş gruplarından toplam 

190 amatör futbolcu katıldı. Çalışmada futbolcuların qudriceps çapı ve bacak boyu ölçümleri yapıldı, 10-

30 m sprint dereceleri belirlendi. Pro-agility çabukluk testi uygulandı ve 10-30 metre sprintlerinin adım 

frekansları sonuçları tespit edildi. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik programı 

kullanılarak Pearson Korelasyon testi ile değerlendirildi. Verilen istatistiksel analizi; ‘SPSS 23.00 for 

Windows’ paket programı kullanılarak yapıldı. Yapılan ölçümlerde, bacak boyu ve quadriceps çapının 

pozitif yönde anlamlı olduğu belirlendi , yaş ile orantılı boy uzamasına paralel olarak qudriceps çapının 

büyüdüğü, bacak boyunun 10-30 metre hızlarında pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunduğu, farklı yaşlardaki 

çocukların bacak boylarının artışı adım frekanslarını negatif yönde etkilediği ve buna bağlı olarak sprint 

hızlarının pozitif yönde etkilendiği, farklı yaşlardaki çocukların qudriceps çaplarının 10-30 metre sprint 

hızlarının pozitif yönde ilişkisi olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sürat, Çabukluk, Qudriceps, Bacak Boyu 
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Gülle Atıcılarda Kalça Hareket Açıklığı ve Gövde Rotasyonunun Atış Bı̇yomekanı̇ğı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n 

Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Göksu - Doğa Kural 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, gülle atıcıların kalça ve gövde hareket açıklıklarıyla temel atış kinematikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Denek olarak her cinsiyetten birer tane elit atlet olmak üzere, 9 erkek ve 3 

kadın gülle atıcı seçilmiştir. Atıcılar 3 adet 50 Hz. Hızındaki kamerayla kayda alınıp 2 boyutlu kinematik 

analizleri Skill Spector V1.3.2 ve Dartfish Team Pro 5.5 programlarıyla yapılmıştır. Elde edilen verilerde, 

sporcuların her birinden alınan kalça ve gövde hareketlerinin gonyometrik ölçüm değerleriyle ilişkisine 

bakılmıştır. Kalça ve gövde hareketlerinin birçoğuyla atış kinematikleri arasında, pozitif ve negatif ilişkiler 

bulunmuştur. Çalışma bulguları sonucunda, atış hızını ve mesafesi arttırmak için kayma evresindeki sağ ve 

sol ayak hızlarına dikkat edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Atış pozisyonunda ise sağ kalça internal 

rotasyonuyla, sol kalça eksternal rotasyon hareket genişliğini ve kuvvetini arttırmanın atış verimini 

arttırabileceği; gövde hareketlerinden sağ tarafa lateral fleksiyon hareket açısının arttırılmasının da atış 
hızını arttırabileceği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gülle Atma, Atış Hızı, , Biyomekanik 
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İç Saha ve Deplasmanda Oynanan Müsabakaların Bazı Performans Parametreleri Açısından 

Karşılaştırılması: Türkiye Futbol Süper Ligi Örneği 

 

 

Arş.Gör. Oğuz Gürkan 
 

ÖZ 
 

  Bu çalışma, Türkiye Futbol Süper Ligindeki takımların iç saha ve dış sahada oynadıkları müsabakaları 

bazı performans parametreleri açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri 

mathball analiz programı kullanarak analiz hizmeti veren www.tr.matchstudy.com adresinden gerekli 

izinler alınarak temin edilmiş ve çalışmada 2015-2016 futbol sezonunun değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Süper Ligde belirtilen sezonda 18 takım mücadele etmiş ve her takım 17 iç saha, 17 deplasman olmak üzere 

toplam 34 müsabaka oynamıştır. Oynanan tüm müsabakalarda takımların içeride ve dışarıda oynadıkları 

karşılaşmalar bazı performans parametreleri açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel 

analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmış ve verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 

belirlemek için Shapiro- Wilk testi uygulanmıştır. Bağımsız iki grup arasındaki farklılığı tespit etmek için 

non parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak 

verilmiş ve istatistiksel olarak p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 

takımların iç saha-da ve dış sahada oynadıkları müsabakalarda topa sahip olma yüzdeleri, topla oynama 

süreleri, takım yerleşim mesafeleri, savunma mesafeleri, rakip ceza alanına atılan top sayıları, köşe vuruşu 

ve isabetli şut sayıları açısından istatistiksel olarak bir farklılık bulunmuş (p<0.05) ve iç sahada oynayan 

takımların belirtilen parametrelerde rakiplerine karşı bir üstünlük kurdukları tespit edilmiştir. Bu 

parametrelerin dışında iki grup arasında başarılı pas sayıları, orta alanda pasla oynama oranları, yapılan 

fauller, sarı kartlar, kırmızı kartlar ve sahipsiz toplar açısından bir farklılık tespit edilememiştir (p>0.05). 

Sonuç olarak futbolda ev sahibi olmanın takımlara taraftar desteği, atmosfer, stadyum, zemine aşinalık ve 

yorucu deplasman yolculuklarının olmaması gibi avantajlar sağladığı, bunların sonucunda da ev sahibi olan 

takımların rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiklerini ve skor anlamında da üstünlük 
kurabildiklerini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Ev Sahibi Olma Avantajı, Süper Lig, Maç Analizi 
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Influence Of Neuromuscular Recruitment On Motor Control Of Side Kick (Yeop Chagi) İn Elite 

Taekwondo Athletics 
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 Introduction: Taekwondo is characterized by its emphasis on head-height kicks, jumping and spinning 

kicks, and fast kicking techniques. The side kick is a crucial weapon in martial arts that can be used very 

effectively if perfected. Neuromuscular recruitment, time and intensity of each muscle activation are very 

important for players and coaches. Therefore, the current study aimed to analysis neuromuscular 

characteristics in different muscles in Yeop Chagi, to find out neuromuscular characteristics. METHODS: 

Sixteen professional black belt athletics participated in current study (Average; age of 27 years, height of 

174 cm and weight of 66 kg). The EMG of six muscles of both legs were recorded: the Vastus Medialis 

(VM), the Tibialis Anterior (TA), the Biceps Femoris (BF), the Semitendinosus (ST), the Gastrocnemius 

Medial (GM) and the Vastus Lateralis (VL). RESULTS: Neuromuscular pattern during Yeop Chagi are 

represented for six muscles. All of muscles showed more active at contact points (40%). The VL 

demonstrated greater activation than other muscles. When compared among the six muscles, VL, GM, TA 

and VM showed greater activation than ST and BF. Significant differences between muscles presented only 

in the activation time and amplitude. On the other hand, VM presented greater EMG pattern in all of kick 

times generally. CONCLUSIONS:Main goal of present study was comparison the different muscles 

recruitment, amplitude and timing in Yeop Chagi in order to finding motor control differences among 

muscles. As the muscles were classified into times and phases, our findings showed that the predominant 

activation of Yeop Chagi muscles depended on whether movement occurred primarily in the lower limb 

joints and the direction of the motion. Players and coaches could use these scientific information to design 

training that aims to make the preparation design body building plan for each players in order to improve 
the technique qualities of athletics. 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Yeop Chagi (Side Kick), Neuromuscular, Motor Control 
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İzoı̇nersı̇yal Dı̇renç Çalışmasının Sprı̇nt, Dı̇key Sıçrama ve Yatay Atlama Performansına Akut 

Etkı̇lerı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Araştırmacı Abdullah Özmusul 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı izoinersiyal direnç çalışmasının sprint, dikey sıçrama ve yatay atlama 

performansına akut etkilerini incelemektir. Çalışmada 18-21 yaşlarında gönüllü 32 erkek rastgele iki gruba 

[deney grubu (DG) (n=16) ve kontrol grubu (KG) (n=16)] ayrılarak 30m sprint, çift bacak (ÇB), baskın 

bacak (BB) ve baskın olmayan bacak (BOB) skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS), skuat atlama (SA) 

ve aktif atlama (AA) testleri uygulamıştır. DG’ye 4 tekrar maksimum (TM) izoinersiyal direnç uygulaması 

sonrasında son-testler ve KG’ye sadece son-testler uygulanmıştır. Ön-test ve son-test verileri grupiçi 

karşılaştırması Wilcoxon t, gruplararası karşılaştırması Mann Whitney U testleriyle analiz edilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. ÇB 30m sprint parametrelerinin grupiçinde ve ön-test AUort (Z=-

2.27; p<0.02) hariç tüm sprint parametrelerinin gruplararasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. 

KG’nin ön-test ve son-test DKBB bulguları arasında istatistiksel anlamlı fark (Z=-2.07; p<0.05) 

bulunmuştur. AUBOB ön-test ve son-test bulgularında gruplararasında istatistiksel anlamlı fark (sırasıyla 

Z=-1.99 ve Z=-2.28; p˂0.05) bulunmuştur. Dikey sıçrama ve yatay atlama parametrelerinin grupiçinde ve 

son-test BOBAS (Z=-2.13; p<0.05) hariç diğer tüm dikey sıçrama ve yatay atlama parametrelerinin 

gruplararasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Akut izoinersiyal direnç uygulaması sprint 

parametrelerinden AU’yu özelliklede AUBOB’yi etkilediğinden sonuç olarak BOB’ye yönelik uzun süreli 

izoinersiyal direnç çalışmasının BB ve BOB adım uzunluğu imbalansını tolere ederek sprint performansına 
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzoinersiyal Direnç, Adım Uzunluğu, Dikey Sıçrama, Yatay Atlama, Baskın Bacak, 
Baskın Olmayan Bacak 
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Motorı̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Sprı̇ntle Anaerobı̇k Güç-Kapası̇te İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gültekı̇n - Öğr.Gör. Evrensel Heper - 

Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle ve anaerobik güç-kapasite parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. 

Çalışmaya 2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık 

kampındaki gönüllü 11 atlet (beş 400m’ci, bir 100m’ci, üç 110m engelci, iki dekatloncu) katılmıştır. 

Katılımcıların antropometrik ölçümleri yapılmış, motorsuz koşu bandında 100m sprintleri ve Wingate 

testiyle anaerobik güç-kapasiteleri test edilmiştir. Yüz metre sprint sırasında sergiledikleri 10m geçiş hızları 

[(0-10m, 10-20m….90-100m), farklı mesafe geçiş hızları (0-10m, 0-20m….0-100m), adım parametreleri 

(adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş ve güç) değerlendirmeye alınmıştır. Sprint hız 

ve adım parametreleriyle anaerobik güç-kapasite parametrelerinin ilişkisi Pearson korelasyon analiziyle 

incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Motorize olmayan koşu bandından elde edilen 0-10m 

ve 0-20m hız parametreleriyle absolut anaerobik kapasite arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı ilişki 

bulunmuştur (sırasıyla r= 0.633 ve 0.606; p<0.05). Absolut ve rölatif anlık anaerobik güç ile baskın bacak 

adım sıklığı arasında negatif anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r= -0.634 ve -0.688; p<0.05). Rölatif 

anaerobik kapasiteyle adım uzunluk oranı arasında (r= 0.711; p<0.05) pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Absolut anaerobik güçle ortalama yatay kuvvet arasında (r= 0.608; p<0.05) pozitif anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Absolut anaerobik güç ile baskın olmayan bacak yatay kuvveti arasında pozitif anlamlı ilişki 

bulunmuştur (r= 0.636; p<0.05). Absolut anaerobik güç ile ortalama dikey kuvvet arasında pozitif anlamlı 

ilişki bulunmuştur (r= 0.679; p<0.05). Yapılan çalışmayla ilgili literatürde çalışmaya rastlanmamış olması 

nedeniyle yapılacak ayrıntılı çalışmalarla motorize olmayan koşu bandında sprint sırasında sergilenen sürat 

parametrelerinin anaerobik güç-kapasiteyle olan ilişkisinin ayrıntılarının belirlenmesi, baskın ve baskın 

olmayan bacak süratin geliştirilmesi ve antrene edilmesi açısından antrenman bilimine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Yatay Kuvvet, Dikey Kuvvet, Anaerobik Güç-Kapasite 
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Motorı̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Sprı̇ntle Denge İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gültekı̇n - Öğr.Gör. Evrensel Heper - 

Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle statik ve dinamik denge parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. 

Çalışmaya 2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık 

kampındaki 11 atlet (5’i 400 metreci, 1’i 100 metreci, 3’ü 110 m engelci, 2’si dekatloncu) gönüllü 

katılmıştır. Katılımcıların antropometrik ölçümleri yapılmış, dikey ve yatay kuvvet ölçebilen motorsuz 

koşu bandında 100m sprint ve denge cihazında statik ve dinamik dengeleri test edilmiştir. Motorsuz koşu 

bandında 100m sprint parametrelerinden hız, adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş 

ve güç değerlendirmeye alınmıştır. Sprint parametreleri ile baskın bacak, baskın olmayan bacak ve çit bacak 

statik ve dinamik denge ilişkisi Pearson korelasyon analiziyle belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 

alınmıştır. Motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprintteki 0-10m hızıyla statik çift bacak arka, 

dinamik çift bacak bazı skor ve sol bölüm denge arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki (p<0.05) 

bulunmuşken, diğer 10m geçiş hızlarıyla statik ve dinamik denge arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. Yüz metre sprintin farklı mesafelerindeki geçiş hızlarıyla (0-10m, 0-20m, 0-30m vd.) statik 

çift bacak arka bölüm ve statik baskın bacak sağ bölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca 100m sprint parametrelerinden adım sıklığı, adım uzunluğu, yatay kuvvet, 

dikey kuvvet, iş ve güç parametreleriyle statik ve dinamik denge parametrelerinin bazıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmanın bulguları futbolcularda sprint 

parametreleri ve denge parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin bulunmadığını belirten 

çalışmayı desteklerken, buz hokeycilerle sprint parametrelerinin denge parametreleriyle anlamlı ilişkili 

olduğunu belirleyen çalışma bulgularını desteklememiştir. Branşları gereği atletlerin ve futbolcuların uzun 

süreli denge içermeyen koşu gibi çalışmalar yapması buz hokeyciler vb. sporcuların ise uzun süreli denge 

gerektiren çalışmalar yapması sprint ve denge ilişkisini etkilemiş olabilir. Bu nedenle branşlara yönelik 
dengeyle ilgili ayrıntılı çalışmaların spor bilimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Adım Frekansı, Adım Uzunluğu, Statik Denge, Dinamik Denge 
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Motorı̇ze Olmayan Koşu Bandında Yapılan 100m Sprı̇ntle İ̇zokı̇netı̇k Kuvvet İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale - Öğr.Gör. Evrensel Heper - Öğr.Gör. Ela Arıcan Gültekı̇n - 

Arş.Gör. Caner Özböke - Araştırmacı Rahmi İ̇nce 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan 100m sprint sırasında 

sergilenen sürat parametreleriyle izokinetik kuvvet parametrelerinin ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 

2017-2018 sezonu kış döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu sprint milli takım hazırlık kampındaki 

gönüllü 11 atlet (beş 400m’ci, bir 100m’ci, üç 110m engelci, iki dekatloncu) katılmıştır. Katılımcıların 

antropometrik ölçümleri yapılmış, dikey ve yatay kuvvet ölçülebilen motorsuz koşu bandında 100m 

sprintleri ve farklı açısal hızlarda (60°sn-1, 180°sn-1ve 300°sn-1) diz eklemine bağlı ekstansiyon ve 

fleksiyon izokinetik kuvvetleri test edilmiştir. Yüz metre sprint parametrelerinden adım sıklığı, adım 

uzunluğu, yatay kuvvet, dikey kuvvet, iş ve güç değerlendirmeye alınmıştır. Sprint parametreleri ile 

izokinetik kuvvet parametreleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle belirlenmiştir. Anlamlılık 

düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Motorize olmayan koşu bandından elde edilen sprint verilerinden 0-100m hızı ve 

60°sn-1 açısal hızda baskın olmayan bacak ekstansiyon torku, 0-10m hızı ve 180°sn-1 açısal hızda baskın 

bacak ekstansiyon torku hariç 100m sprintin farklı mesafe hız değerleriyle farklı açısal hızlarda baskın ve 

baskın olmayan bacak izokinetik diz ekstansiyon ve fleksiyon tork değerleri arasında istatistiksel anlamlı 

pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca baskın ve baskın olmayan bacak yatay güç, ort. yatay güç, ort. 

dikey güç, ort. yatay-dikey güç değerleriyle farklı açısal hızlarda baskın ve baskın olmayan bacak izokinetik 

diz ekstansiyon ve fleksiyon torkları arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Literatürdeki çalışmalarda sprint ve izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvet parametreleri arasında 

benzer sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca bazı çalışmalarda ise sprint ve izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon 

kuvvet parametreleri arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum yapılan çalışmalardaki 

sporcuların branş farklılığından kaynaklı olabilir. Futbolcularda yapılan çalışmalarda ilişki bulunmuşken 

basketbol, ragbi ve Amerikan futbolu oyuncularının yer aldığı çalışmalarda sprint performansı ve izokinetik 

diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvet parametreleri arasında ilişki bulunmamıştır. Bu araştırma sonuçlarından 

hareketle motorize olmayan koşu bandında 100m sprinti etkileyen yatay güç, ort. yatay güç, ort. dikey güç, 

ort. yatay-dikey güç parametrelerinin geliştirilmesi için 60°sn-1, 180°sn-1ve 300°sn-1 açısal hızlarda 

izokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvetlerini artırmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hız, Adım Uzunluğu ve Frekansı, Yatay ve Dikey Kuvvet, Diz Ekstansiyon ve 

Fleksiyon Torku. 
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Statı̇k Lunge Hareketı̇nde Tüm Vücut Vı̇brasyon Uygulamasının Sprı̇nt, Denge ve Sıçramaya Akut 

Etkı̇lerı̇ 

 

 

Araştırmacı Caner Seydel - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı statik lunge hareketinde tüm vücut vibrasyon (TVV) uygulamasının sprint, denge 

ve sıçramaya akut etkilerini incelemektir. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören fiziksel olarak aktif 

(haftanın ardışık 3 günü 1-2 saat) 19 erkek öğrenci çalışmaya gönüllü katılmıştır. Katılımcılar [deney grubu 

(n=9): yaş: 21.8±1.5 yıl, boy uzunluğu: 179.3±3.0 cm, vücut ağırlığı: 75.0±0.9 kg] ve [kontrol grubu 

(n=10): yaş: 21.2±2.1 yıl, boy uzunluğu: 176.2±1.7 cm, vücut ağırlığı: 78.3± 2.8 kg] olarak 2 gruba 

ayrılmıştır. Katılımcılara 30m sprint, statik denge, skuat ve aktif sıçrama testleri, deney grubuna 4mm 

genlikte 50Hz olmak üzere 60sn statik lunge hareketinde tüm vücut vibrasyon uygulaması, kontrol grubuna 

vibrasyonsuz aynı pozisyonda hareket tanıma ve alıştırma olarak uygulatıldıktan sonraki 7 gün içinde ön-

testler ve vibrasyon uygulamasının ardından son-testler yapılmıştır. Statik lunge pozisyonunda 60sn 

bekleme şeklinde tüm vücut vibrasyon uygulaması sonrası 3dk pasif dinlenme ardından 3dk dinlenme 

aralıklarıyla 2 tekrarlı 30m sprint testine katılmışlardır. Test bitiminde 90sn dinlenmenin ardından 30sn 

dinlenme aralıklarıyla 2 tekrarlı statik denge ve 90sn dinlenmenin ardından 30sn dinlenme aralıklarıyla 

skuat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testleri yapılmıştır. Her testteki en iyi performans derecesi 

istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Grup içi fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 

testiyle, gruplar arası fark olup olmadığı Mann Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 

olarak p≤0.05 alınmıştır. Gruplararası ön test karşılaştırmasında sağ-sol bacak statik denge ve sağ adım 

frekansında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.17 ve -2.03; p<0.05). Deney 

grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında sağ-sol adım AU bulgularında istatiksel olarak anlamlı 

fark (Z=-2.11; p<0.05) belirlenmiştir. Kontrol grubunun ön test-son test grup içi karşılaştırmasında 30m 

hız, sağ adım uzunluğu, sol adım kuvvet, sağ-sol adım iş, sol bacak iş ve sağ-sol adım güç bulgularında 

istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (sırasıyla Z=-2.03, -2.31, -2.19, -2.07; p<0.05, Z=-2.67 ve -2.67; 

p<0.01). Bu bulgulardan hareketle sonuç olarak statik lunge hareketinde akut uygulanan 60sn tüm vücut 

vibrasyonun skuat ve aktif sıçramayı etkilemediği, sağ-sol bacak statik dengeye, sağ adım frekansına, sağ-

sol adım uzunluğuna yönelik antrenmanlarda kullanılabileceği ve farklı sprint mesafelerini içeren ayrıntılı 

yapılacak çalışmalarla statik lunge hareketiyle tüm vücut vibrasyonun özellikle sürat ve çabukluk gelişimi 

için antrenman bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tüm Vücut Vibrasyonu, Sprint, Statik Denge, Skuat Sıçrama, Aktif Sıçrama. 
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Statik ve Dinamik Squat Egzersiz Yorgunluğu Sonrası İzokinetik Kuvvet Değişiminin Belirlenmesi 

 

 

Dr. Nigar Küçükkubaş - Doç.Dr. Yıldız Yaprak 
 

ÖZ 

 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı aynı kas gruplarında statik ve dinamik kuvvet egzersiziyle oluşan yorgunluk 

sonrası izokinetik kuvvetteki değişimin belirlenmesidir. Metod: Bu çalışmaya 18-26 (22.09±2.08yıl) yaşları 

arasında, herhangi bir sakatlık ya da sağlık problemi olmayan 54 üniversite öğrencisi (37 erkek, 17 kadın) 

gönüllü olarak katılmıştır. Antropometrik ölçümler: Boy; 0.1 cm. hassasiyetle ölçüm yapan (SECA marka) 

boy ölçer , vücut komposizyonu; Tanita BC-418MA (Segmental Body Composition Analyser Tanita 

Corporation, Tokyo, Japan) kullanılarak ölçümler yapılmıştır. Kuvvet ölçümü: Test başlamadan 

katılımcılara 10 dakika bisiklette ısınma ve sonrasında gerdirme egzersizleri yaptırılmıştır. Isınma 

sonrasında dominant bacaktan konsantrik fleksör ve ekstansör kas kuvveti ölçümü için 60 derece/saniye 

(°/s) 5(beş) defa maksimal tam hareketi tamamlamaları Biodex system III dinamometre (Biodex Medical, 

Inc., Shirley, NY) sağlanarak ölçülmüştür. Denekler egzersiz öncesinde tüm izokinetik ölçüm ayarlamaları 

yapılmış, tükenmişlikteki yorgunluğu takiben teste başlamak için cihaz hazır hale edilmiştir. Yorgunluk 

egzersizleri: Statik ve dinamik squat egzersizleri. İki egzersiz arasındaki farklılığı test etmek için bağımsız 

değişkenlerde t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Deneklerin statik squat yorgunlukları sonunda quadriceps 

izokinetik kas kuvveti kaybı -4.84 % (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenirken, dinamik 

squat sonrası quadriseps kas kuvveti kaybı -%15,96 (p<0.05) olarak belirlenmiştir. Deneklerin statik ve 

dinamik squat yorgunluğu sonrası hamstring kaslarındaki kuvvet kaybı belirlenmemiş, tam tersi sırayla 

%3,63 ve 2,49 (p<0.05) artış belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada statik ve dinamik squat egzersiz 

sonrasında oluşan yorgunlukla quadriceps kasları izokinetik kuvvet azalmıştır. Bunun nedeni quadriceps 

kasının egzersiz sırasında aktif kullanımının fazla olmasına bağlı kuvvette azalma elde edilmiş olabilir. Her 

iki yorgunluk tipine bağlı hamstring kaslarındaki kasılmaya katılan fibrillerin artmasına bağlı hamstring 

kaslarındaki kuvvet artışı elde edilmiş olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Izokinetik Kas Kuvveti, Yorgunluk, Statik Squat, Dinamik Squat 
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Sürat Koşularında Oluşan Yatay-Dı̇key Kuvvet ve Sıçrama Parametrelerı̇nı̇n Adım Uzunluğu İ̇le 

İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Ertay Seyrek - Doç.Dr. Bergün Meriç Bı̇ngül - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kale 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı, atletlerde motorize olmayan koşu bandında yapılan sürat koşularında oluşan yatay-

dikey kuvvet ve sıçrama parametrelerinin adım uzunluğu ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 

atletizmde sprint branşında yarışan 17 erkek sporcu (yaş: 18.47 ± 1.86 yıl, boy uzunluğu: 178.4±6.5 cm, 

vücut ağırlığı: 68.68±7.06 kg) gönüllü katılmıştır. Antropometrik ölçümler yapıldıktan sonra katılımcılara 

sıçrama testleri olarak baskın bacak (BB), baskın olmayan bacak (BOB)’la durarak 10 adım atlama testi, 

10 adım kanguru testi ve sürat testi olarak motorsuz koşu bandında 100 metre sprint testi uygulanmıştır. 

Durarak 10 adım atlama, 10 adım kanguru testlerinde sıçrama parametresi olarak atlanılan en uzak 

mesafeler dikkate alınmıştır. Yüz metre sprint testinde sürat parametrelerinden sprint derecesi, hızı, adım 

sayısı (AS), adım uzunluğu (AU), adım frekansı (AF), yatay kuvvet (YK) ve dikey kuvvet (DK) 

değerlendirmeye alınmıştır. Her sıçrama ve sürat testi için katılımcılar 2 deneme yapmış bu 2 denemede 

sergilenen en iyi performans mesafesi istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. YK, DK ve sıçrama 

parametreleriyle AU ve AF parametreleri arasındaki ilişkisi Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. BBYK parametresiyle BBAU parametresi arasında istatistiksel olarak 

pozitif anlamlı ilişki (r = 0.58; p<0.05) dışında YK, DK ve sıçrama parametreleriyle AU ve AF 

parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmada sprinterlerin motorize 

olmayan koşu bandında 100m sprint derecesi, buna bağlı olarak V100m ve AU değerlerinin oldukça düşük 

olduğu, AS ve AF değerlerinin ise oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. YK test etmek için sporcunun 

koşu bandının arkasında sabitlenmiş olan direğin kuvvet ölçerine belinden kemerle bağlanmasının bu 

araştırmada kullanılan sıçramalarda ilişki belirlenmemesinin nedeni olabileceğinden ve bu çalışmayla ilgili 

literatürde çalışmaya rastlanmadığından motorize olmayan koşu bandında farklı mesafelerde yapılacak 

sprint ve sıçrama arasında ya da aynı dirence maruz kalarak yapılacak sıçramalar arasında ilişkinin 

incelenmesi antrenman bilimine süratin geliştirilmesi ve antrene edilmesi açısından katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yatay Kuvvet, Dikey Kuvvet, Adım Uzunluğu, Adım Frekansı, Durarak 10 Adım 

Atlama, 10 Adım Kanguru. 
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Uefa Euro 2016 Şampı̇yonu Portekı̇z A Mı̇llı̇ Futbol Takım Performansının Analı̇zı̇ 

 

 

Arş.Gör. Alperen Erkı̇n - Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Prof.Dr. Soner Çankaya - Prof.Dr. M. Yalçın 

Taşmekteplı̇gı̇l - Dr. Öğretim Üyesi Musa Çon 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışma, UEFA EURO 2016’da ilk sırada yer alarak en başarılı takım olan Portekiz Milli futbol 

takımının farklı değişkenler açısından analiz edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri, UEFA 

(Union of European Football Associations) resmi sayfasından ve www.mackolik.com internet sitesinden 

elde edilmiştir. Müsabakalarda, atılan ve yenilen gollerin zaman dilimlerine göre dağılımı, atılan şut, 

isabetli şut, köşe vuruşu, ofsayt, başarılı ve başarısız pas sayıları gibi teknik parametrelerin dağılımları 

analiz edilmiştir. Buna ilaveten, EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016 şampiyonlarının ilk ve ikinci yarıyılında 

attığı gollerin dağılımı açısından anlamlı bir değişim belirlenmemiştir. Ancak, tüm şampiyonların turnuva 

süresince gol dağılımı incelendiğinde attıkları gollerin, yaklaşık 1/3’ünün ilk yarıda, 2/3’ünün ise ikinci 

yarıda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, turnuva süresince ikinci yarıda atılan gol sayısının fazla 

olmasına rağmen bu skorların maç periyotları açısından belirleyici bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır. 

Çalışmada, EURO 2016 turnuvasına katılan takımlar tarafından atılan gol sayısını etkileyen değişkenlerin 
isabetli şut sayısı, topla oynama yüzdesi ve ofsayt sayısı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Portekiz Futbol Takımı, Maç Analizi, Performans 
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11-15 Yaş Arası Futbolcuların Vücut Kompozı̇syonları İ̇le Bazı Kondı̇syonel Özellı̇kler Arasındakı̇ 

İ̇lı̇şkı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Dr. Öğretim Üyesi Tonguç Vardar - Prof.Dr. Ramiz Arabacı 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, 11-15 yaş arası futbolcuların vücut kompozisyonları ile bazı kondisyonel 

özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya Bursa’da bir takımın alt yapısında yer alan 

haftada 3 gün antrenman yapan 40 erkek futbolcu (ortalama yaş 13.4±1.3 yıl, boy 160.5±12.9 cm, ağırlık 

49±12.6 kg) gönüllü olarak katıldı. Deneklerin Tanita BC4180 vücut analizörü ile yağ %, zigzag testi ile 

beceri, RAST ile anaerobik güç, YO-YO Toparlanma Seviye 2 Testi ile VO2max belirlendi. Değişkenler 

arasındaki ilişki SPSS 24.0 paket programında Pearson correlation coefficient testi ile belirlendi. Toplam 

vücut yağ % ile VO2max (r = .401) arasında, sol ve sağ bacak yağ% ile beceri (r=310, r=332 sırasıyla), 

anaerobik güç (r=.303, r=322 sırasıyla), VO2max (r=.483, r=.510 sırasıyla) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulundu (p˂0.05). Sonuç olarak futbolcuların vücut kompozisyonları performansın önemli 

belirleyicileri arasında yer alan kondisyonel özellikleri etkilediği söylenebilir. Bu durum gelişmekte olan 
futbolcuların antrenman programı ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinde dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, Vücut Kompozisyonu, Kondisyon 
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14-17 Yaş Arası Karatecı̇lere Uygulanan Plı̇ometrı̇k Antrenman Programının Bazı Kondı̇syonel 

Özellı̇kler Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Özlem Nur Elma - Tolga Macar - Arş.Gör. Hüseyin Topçu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı, 14-16 yaş arası karatecilere uygulanan sekiz haftalık pliometrik antrenmanlarının 

bazı kondisyonel özelliklerin gelişimi üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya, son altı ay düzenli 

olarak antrenmanlara katılmış 20 gönüllü erkek karateci katıldı. Örneklem gurubu Denek (DG, yaş 15.6±0.8 

yıl, boy 161.7±11.4 cm, ağırlık 54.7±10.7) ve Kontrol (KG; yaş 15.4±1.7, boy 158.7±8.3 cm, ağırlık 

53.4±11.8 kg) Grupları olmak üzere iki gruba ayrıldı. KG sadece karate antrenmanları uygularken, DG 

karate ve pliometrik antrenmanları uyguladı. Her iki grubu antrenman programı öncesi ve sonra esneklik, 

denge, patlayıcı kuvvet, sürat, anaerobik güç ve VO2max belirlendi. Elde edilen veriler SPSS for Windows 

24 paket programında Tekrarlayan Ölçümlerde Anova testi ile analiz edildi. DG lehine sürat (F=3.230), 

uzuna atlama (F=3.594), dikey sıçrama (F=3.445), anaerobik güç (F=3.703) gelişim farkları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p˂0.05). Sonuç olarak pliometrik antrenmanların genç karate 

sporcuların sürat ve anaerobik güç geliştirilmesinde pozitif etkisi olduğundan karate antrenman 
programlarına dahil edilmesine önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karate, Fiziksel Uygunluk, Pliometrik Antrenman 
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Basketbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

 

 

Sertaç Atay - İ̇brahı̇m Kılıç - Oğuzhan Yazıcı - Öğr.Gör. Bı̇nnur Çelebı̇ 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı basketbolcularda sürat, dikey sıçrama, çeviklik ve tekrarlı sprint performansı 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Çalışmaya Kastamonu üniversitesi basketbol takımında oynayan ve 

antrenman yaşı 8,58 ±2,46 yıl olan 12 erkek basketbolcu katılmıştır. Sporcuların dikey sıçrama ölçümleri 

Sargent dikey sıçrama testi ile çeviklik ölçümleri illinois çeviklik testi ve lane drill testi ile ölçülmüştür. 

Sürat performansı 20 m. sprint testi ile anaerobik güç performansı ise rast ile ölçülmüştür. Verilerin 

analizinde pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Dikey sıçrama ile 20 m. sürat, illinois çeviklik testi ve 

lane drill çeviklik testi arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (r = -699,r = -,696, r = -

,537). İllinois çeviklik ile 20 m sürat ve lane drill arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur (r=,699, 

r =,721). Lane drill ve 20 m. sürat arasında ise yine pozitif yönlü bir korelasyon bulunmuştur (r =,621). 

Ayrıca vücut ağırlığı ile illinois arasında pozitif yönlü güçlü (r =,815), vücut ağırlığı ile 20 m sürat ile 

pozitif yönlü (r =,679), vücut ağırlığı ile ortalama güç değerleri arasında pozitif yönlü (r =,765) bir ilişki 

olduğu, dikey sıçrama performansıyla ise negatif yönlü (r = -,672) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

vücut yağ yüzdesi ile dikey sıçrama arasında negatif yönlü (r =-,681) bir korelasyon olduğu bulunmuştur. 

Rast sonucunda bulunan yorgunluk indeksi ile yapılan ölçümler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre basketbolcularda çeviklik, dikey sıçrama ve sprint performansı arasında 

anlamlı bir korelasyon olduğu görülmektedir. Sonuç olarak çeviklik, sprint ve dikey sıçrama performansı 
benzer fizyolojik özellikler göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Sürat, Dikey Sıçrama, Basketbol 
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Süper Ligde Yer Alan Bir Futbol Takımının Gol Parametrelerinin İ̇statistiksel Açıdan İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Oğuz Gürkan - Arş.Gör. Göktuğ Ertetik - Dr. Öğretim Üyesi Sürhat Müniroğlu 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışma Süper Ligde yer alan bir futbol takımının 2015-2016 sezonundaki gol parametrelerini çeşitli 

istatistiksel açılardan değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Müsabakaların görüntüleri gerekli izinler 

alınarak kulüpten temin edilmiş ve çalışmada video kayıt yöntemiyle gözleme dayalı araştırma metodu 

uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Gol parametreleri ile ilgili 

datalar için tanımlayıcı istatistik ve parametreler arasındaki farklılığı belirlemek için ki-kare testi 

uygulanmıştır. İstatistiksel olarak p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir. Süper Lig takımının 34 

müsabakanın 14’ünden galibiyetle, 10’undan beraberlikle ve 10’undan da mağlubiyetle ayrıldığı 

belirlenmiştir. Bu müsabakalarda 52 gol attığı ve 36 gol yediği gözlemlenmiş ve maç başı attığı gol 

ortalamasının 1.53 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen diğer bulgulara bakıldığında gol öncesi hücum 

tiplerinde, pas sayılarında, pas yönlerinde ve atılan gollerin meydana geliş sürelerinde istatistiksel olarak 

bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Yine atılan gollerin büyük çoğunluğunun ceza sahası içerisinden 

kaydedildiği, gollerin daha çok ayakla ve santraforlar tarafından atıldığı gözlemlenmiştir. 15’er dakikalık 

zaman dilimlerine göre en fazla golün 31-45 ve 76-90. dakikalar aralığında meydana geldiği de tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak gollerin daha çok 76-90. zaman dilimlerinde meydana geldiği ve ceza sahası 

içerisinden atıldığı gözlemlenmiştir. Yine atılan gollerin büyük çoğunluğunun 5 ve üzeri pas yapılarak 

kaydedildiği ve organize ataklar sonucu oluştuğu tespit edilmiştir. Teknik adamların ve antrenörlerin bu 

parametreleri dikkate alarak antrenmanlarda farklı gol taktikleri üzerine çalışmaları, takımlarının maçlardan 
galibiyetle ayrılmalarına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Müsabaka Analizi, Gol Analizi, Türkiye Süper Ligi 
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Yıldız ve Genç Mı̇llı̇ Takım Eskrı̇m Sporcuların Bazı̇ Fı̇zyolojı̇k ve Bı̇yomotorı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n 

Belı̇rlenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Sadettin Erol - Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Dr. Öğretim Üyesi Z. Alparslan Acar - Dr. 

Öğretim Üyesi Salih Erden - Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Öğr.Gör. Mehmet Doğan - Öğr.Gör. A. 

Nazım Gürak - Figen Erol 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmanın amacı yıldız ve genç milli takım eskrim sporcuların bazı fizyolojik ve biyomotorik 

özelliklerinin Eurofit Test Bataryası ile belirlenmesidir. Araştırmaya, yıldız (n=15, ortalama yaş 14.5±1.1 

yıl, boy 163±7.7 cm, ağırlık 56.6±10.1 kg) ve genç (n=15, ortalama yaş 17.5±0.6 yıl, boy 171.3±7 cm, 

ağırlık 63.5±7 kg) milli takım eskrim sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Eurofit test protokolü kullanılarak 

deneklerin boy, ağırlık, BMI belirlendi ve flamingo denge, disklere dokunuş, otur-eriş, durarak uzun 

atlama, dayanıklılık koşusu (VO2max), 30 sn mekik, barfiks, 10 x 5 m mekik koşusu testleri uygulandı. 

Veriler SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programında Independent t testi ile analiz edilmiştir Yıldız 

ve genç milli eskrim sporcularında; boy, ağırlık, uzun atlama, 30 sn mekik, VO2max değerlerinde iki grup 

arasında farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, genç milli takım eskrim 

sporcularında belirlenen fizyolojik ve biyomotorik değerler daha iyi olması antrenman kapsamı, süresi, 
içeriği ve şiddeti ile ilgili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eurofit, Fiziksel Uygunluk, Eskrim 
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Derin Beyin Egzersizleri 

 

 

Uzman Oğuzhan Gözek 
 

ÖZ 

 

  Derin Beyin Egzersizleri Hayat her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bilim gelişiyor. Hayatta 

ayrıntı daha da önemli hale geliyor. Bu ayrıntıları yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen 

tedbirlerin oluşması gerekmektedir. Bunun içinde insanlık neslinin daha donanımlı hale getirilmesi 

gerekiyor. Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise özgür ve özgün düşünme kanallarının açık olmasında 

yatmaktadır. Durum bu olunca çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür olmalarına, soyut 

ve somut süreçlerinde prangalardan uzak kendilerini gerçekleştirmeye temel teşkil eder. Oyunlara daha da 

önem verilmesi gerekiyor. Derin Beyin egzersizleri görsel algı, bilişsel beceriler ve egzersizlerle beyin 

kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Egzersizlerde en önemli unsurlar, eğlence boyutunun çok etkin 

olması, bilimsel temellere dayalı olması, her kesimden ve her yaştan bireyler için uygun olmasıdır. 

Amacımız, günümüz koşullarında bireylerin refahını ve yaşam kalitesinin arttırarak, yenilikçi bir sistem ile 

sportif sosyal ve kültürel değişiklileri göze alıp, özel egzersizler yolu ile beyin gelişimini destekleyip kişisel 

gelişim ve başarıyı arttırmaktır. Günümüzde egzersizler, eğitimler ve spor, kişisel ve toplumsal sağlığı 

koruyucu ve geliştirici nitelikler ile önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Son yıllarda 

görülen zihinsel antrenman ağırlıklı çalışmalar, duygusal olarak gevşeme ve rahatlamaya sebep olmakta, 

stres düzeyini aşağı çekilmesini sağlamakta, bireysel performansta artış sağlamaktadır. Tüm bu etkenler 

bilişsel antrenmanların ve önem kazanmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalar kısa bir süre içerisinde, 

bilişsel antrenmanların toplumun her alanında kullanılacağını ve bireylerin sosyal yaşamlarında, 

kişiliklerinde, kariyerlerinde olmakla beraber, çocukların gelişiminde de önemli bir rol oynayacağını 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Zeka, Beyin, Farkındalık, Görsel Sistem 
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Zı̇hı̇nsel Engellı̇ Bı̇reylerde Sporun Etkı̇nlı̇ğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Sakine Aktaş - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü 
 

ÖZ 

 

 Zihinsel engelli bireylerde sosyal uyum açısından akranlarına göre yetersizlik görülebilmektedir. Bu 

durumu iyileştirmeye yönelik gerekli eğitimlerin, psikolojik önlemlerin ve sosyal uyumu arttırmaya yönelik 

programların hazırlanıp uygulanması önemlidir. Bu anlamda hem önemli bir kişilerarası hem de fiziksel 

aktivite dinamiği olarak spor, kişide olumlu benlik saygısı, kendilik algısı ve mental dayanaklılığın 

gelişmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; egzersiz ve sporun engelli bireylerin toplum 

içinde daha iyi ilişkiler kurabilmesine katkı sağladığı, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine olumlu etkisinin 

olduğu belirtilmiştir. Zihinsel engelli bireylerin genellikle gevşek kas yapısına sahip oldukları, zihinsel 

geriliğin artması ve yaşın da ilerlemesi ile motor gelişimde görülen kaybın da gittikçe arttığı bilinmektedir. 

Bu yüzden küçük kas aktivitelerinden ziyade büyük kas aktivitelerinin önerildiği, bu egzersizlerin motor 

gelişiminde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Sportif aktivitelere katılımın, zihinsel engelli bireyler 

üzerinde yarattığı olumlu psikolojik, sosyal ve motor alanlardaki etkileri göz önüne alındığında, sportif 

çalışmaların hem spor karşılaşmalarına hem de rekreasyona yönelik olarak düşünülmesi ve uygulanması 

gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmalar ışığında Zihinsel engelli çocukların özel eğitim ortamlarında beden 

eğitimi ve spor yoluyla olumlu sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir. Bu makalede zihinsel engelli 
bireylerde sporun etkinliğinin yeniden gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sporun Etkinliği, Zihinsel Engel, Zihinsel Gerilik 
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Consıderatıons On The Educatıon Of Unıversal Values Between Sportıng Actıvıtıes 

 

 

Prof.Dr. Abalaseı Beatrıce - Prof.Dr. Iacob Radu Mıhaı 
 

ÖZ 

 

 The article will focus on providing the necessary awareness to those who teach sports to children about 

basic human values, through innovative educational seminar approaches, in order to recognize and instil 

these values and joy through sports’ training to children. The objective is to instil and teach children, at an 

age that is most vital to the development of character and personality, all the universal values that are 

concentrated in the Olympic ideals, through participation in sports activities, using a specially informations. 

The article will focus on providing the necessary awareness to those who teach sports to children about 

basic human values, through innovative educational seminar approaches, in order to recognize and instil 

these values and joy through sports’ training to children. The objective is to instil and teach children, at an 

age that is most vital to the development of character and personality, all the universal values that are 
concentrated in the Olympic ideals, through participation in sports activities, using a specially informations. 

Anahtar Kelimeler: Sport , Unıversal Values, Educatıon 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

191 
 

Artvi̇n Destı̇nasyonunun Spor Turı̇zmı̇ Potansı̇yelı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Ceyhun Akyol - Arş.Gör. Süleyman Akkaşoğlu 
 

ÖZ 

 

 Turizm, disiplinlerarası çalışmalara en açık bilim dallarından birisidir. Birbiri ile yakın ilişki içerisinde 

olan turizm ve spor kavramlarının kesiştiği birçok ortak alan olması, spor turizmini ortaya çıkarmıştır. 

Bünyesinde birçok sportif faaliyet bulunduran spor turizmi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Artvin 

destinasyonu için önemli bir niş pazar konumundadır. Coğrafi şartları sebebiyle sınırlı sayıda turizm 

faaliyeti alanı olan Artvin için spor turizmi alternatif bir turizm türüdür. Kaçkar Dağlarına olan yakınlığı, 

bünyesinde bulundurduğu korunan alanların yanı sıra temiz havası ile organik ürün çeşitliliği ilin spor 

turizmi potansiyelini artırıcı etkenlerdir. Bu araştırma ile Artvin destinasyonunun sahip olduğu spor turizmi 

potansiyeli değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı sahip olduğu turizm değerleri arasında sportif 

faaliyetleri de barındıran Artvin’de bu faaliyetlerin turizm amaçlı kullanılabilirliğini incelemek, ilin 

bölgesel, ulusal hatta uluslararası turizm ve spor platformlarında ön sıralarda yer almasını sağlayacak 
öneriler getirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Spor, Artvin 
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Bakırköy Botanı̇k Parkının Rekreasyonel İ̇şlevlerı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nı̇lüfer Seyı̇doğlu Akdenı̇z - Pınar Özkan - Gaye Özesen 
 

ÖZ 

 

 Kentleşme olgusu içerisinde insanların yoğun çalışma temposundan kaçmaları ve kendilerini doğal 

alanlara bırakma istekleri gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda insanlar kısa süreli ve rahatça 

ulaşabilecekleri ve etkili vakit geçirecekleri rekreasyonel alanlara yönelmektedirler. Bu alanlar içerisinde 

her yaş grubuna hizmet eden, bitkisel zenginliğe sahip, çevre koruma ve doğa bilincinin oluşmasına katkı 

sağlayan botanik parklar önemli rekreasyon alanlarından birisidir. Botanik parklar farklı rekreasyonel 

olanaklara cevap verebilecek nitelikte olup kent peyzajının önemli yeşil alanlarıdır. Bu çalışmada 

İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan Bakırkoy Botanik Parkı kullanıcılarının rekreasyonel eğilimleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan anket çalışmasında kullanıcıların, botanik park kavramını “doğa ve 

huzur” olarak algıladıkları ve parkı çoğunlukla kalabalıktan ve stresten uzaklaşma amacı ile tercih 

ettiklerini belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların, donatı elemanları ve yönetim konularından kısmen 
memnun oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Botanik Park, Kullanıcıların Rekreasyonel Eğilimleri 
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Boş Zaman ve Ramazan Olgusu: Eskişehir İ̇linde Nitel Bir Araştırma 

 

 

Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Araştırmacı Gözde Yetim - Prof.Dr. Metin Argan - Araştırmacı Metin 

Aykut 
 

ÖZ 
 

 Diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanlık geleneği de bireylerin zamanlarını din ile ilgili aktiviteleri 

yaparak harcamalarını işaret etmektedir. İslamın beş şartından üçü, namaz kılmak, oruç tutmak ve hacca 

gitmek zaman kullanımı ile ilgilidir. Bunların içerisinde Ramazan ayı Müslümanlar için özgün bir yaşam 

tarzının deneyimlendiği bir periyottur. Bu süreçte boş zaman anlayışı Ramazan ayının özelliği ve bu ayda 

gerçekleşen ritüellerden etkilenebilir. Dolayısıyla bu araştırmada Ramazan ayında oruç tutan bireylerin 

deneyimlerine göre boş zaman davranışının anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırma süreci nitel araştırma 

paradigmasına göre yapılandırılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüte dayalı 

örneklem tekniği kullanılarak 26 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla 

yapılan görüşmeler ses kayıt cihazlarına kaydedilmiştir. Veri analizinde nitel veri analiz programı 

kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, Ramazan ayında oruç tutan bireylerin katılım biçimine göre pasif 

katılım gerektiren ve sosyal etkileşimin gerçekleştiği boş zaman deneyimlerini tercih etikleri ve Ramazan 
ayı ile ilişkili boş zaman aktivitelerinin öncelikli olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Ramazan, Aktivite 
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Büyük Ölçekli Spor Etkinliklerinde Kişilik: Gymnasıade 2016 Okul Sporları Olimpiyat'ının 

Değerlendirilmesi 

 

 

Arş.Gör.Dr. Hüseyin Çevik - Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Anıl Onur Mercanoğlu - 

Arş.Gör. Alican Bayram 
 

ÖZ 

 

 Spor etkinlikleri kalabalık kitlelere ulaşma ve onları etkileme özelliğinden dolayı sponsorluk 

düşüncesinde olan markaların önem verdiği bir alandır. Sponsorluktan fayda sağlamak için marka değeri 

ve etkinlik kişiliği arasındaki uyuma dikkat edilmesi gerekir. Demografik değişkenler markaların pazarlama 

stratejisi için önemli girdiler olduğundan sponsorluk öncesi demografik özelliklere göre etkinlik kişiliğinin 

ortaya çıkartılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada “GYMNASIADE 2016 Okul 

Sporları Olimpiyatı” izleyicilerinin demografik özelliklerine göre etkinlik kişiliğinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 312 etkinlik izleyicisi dâhil 

edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketin birinci 

bölümü spor etkinlik kişiliğini değerlendiren sorulardan, ikinci bölüm ise demografik sorulardan 

oluşmaktadır. Verilerin yorumlanmasında tanımlayıcı istatistik, t-test ve ANOVA analizlerinden 

yararlanılmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre katılımcıların spor etkinlik kişiliği 

değerlendirmesi cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı farklılık ortaya 

koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gymnasiade, Etkinlik, Spor Etkinlik Kişiliği 
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Büyük Spor Etkı̇nlı̇klerı̇nde Algılanan Sosyal Etkı̇ler Ölçeğı̇’nı̇n Psı̇kometrı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Arş.Gör. Anıl Onur Mercanoğlu - 

Arş.Gör. Alican Bayram 
 

ÖZ 

 

 Son yıllarda ülkemizde düzenlenen büyük spor etkinliklerinin sayısı dikkat çekici düzeyde artış 

göstermektedir. Büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan kaynaklanan sosyal etkilerin yerleşik 

algıları, toplum çapında etkinlik desteği elde etmek için önemli faktörler haline gelmiştir. Büyük spor 

etkinliklerinin olumlu ve olumsuz etkilerini belirleyebilmek ve ev sahibi toplumun desteğini alabilmek 

önem arz etmektedir. Ülkemizde düzenlenen büyük spor etkinliklerinin olumlu ve olumsuz etkilerinin 

belirlenmesi ve düzenlenecek büyük spor etkinliklerine yönelik toplumsal desteğin sağlanabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilimsel bulguların elde edilmesinde Kim ve ark. (2015)’nın geliştirmiş olduğu Büyük Spor 

Etkinliklerinin Algılanan Sosyal Etkisi Ölçeği kullanılabilir. Bu araştırmada Kim ve ark. (2015) tarafından 

geliştirilen Büyük Spor Etkinliklerinin Algılanan Sosyal Etkisi Ölçeği’nin Türk dili ve kültürüne 

uyarlanması amaçlanmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket aracılığı ile toplanmıştır. 

Araştırma evrenini Trabzon ilinde düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları (GYMNASIADE 2016)’nın 

seyircileri oluşturmaktadır. Etkinliğe katılanlar arasından kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 207 erkek 

(%61.8) ve 128 kadın (%38.3) olmak üzere toplam 335 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Ölçeğin yapısını 

test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Güvenirlik için ise iç tutarlılık, madde toplam 

korelasyonu ve test tekrar test analizlerinden yararlanılmıştır. DFA sonuçları ölçeğin 6 faktörlü ve 23 

madde ile oluşan yapısını desteklemektedir. Ölçekteki tüm maddelerin ve boyutların güvenirliğinin kabul 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre “Büyük Spor Etkinliklerinin Sosyal Etkisi 

Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türk dili ve kültürü 

için gerekli psikometrik özellikleri sergileyen ölçme aracının Türkiye’de düzenlenecek büyük spor 

etkinliklerinin sosyal etkilerine yönelik seyirci algılarını belirlemek için kullanılabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Etki, Büyük Spor Etkinliği, Geçerlik ve Güvenirlik 
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Comparing The Role Of Public And Neighborhood Parks On Promoting Physical Activity İn 

Leisure İn Tabriz Citizens 

 

 

Assoc.Prof.Dr Javad Shahlaee - Researcher Aysan Shahlaee - Researcher Dr. Vali Alizadeh 
 

ÖZ 
 

 The purpose of this research was comparing the role of public and neighborhood parks on promoting 

physical activity in leisure in Tabriz citizens. The statistical population of this study was all citizens of 

Tabriz that they used the public and neighborhoods parks of the city (Tabriz) for physical activity. 

Therefore, considering the widespreadness of Tabriz city and the unlimited population, the statistical 

sample randomly was determined 362 based on the Krejtsy & Morgan sampling table. The research tool 

was Researcher made questionnaire that the validity of the content of questionnaire was confirmed by 11 

professors and experts in sport management and it's reliability was 0.88 by the Cronbach's alpha Method. 

The validity of the questionnaire structure was confirmed by exploratory factor analysis.The Kolmogorov-

Smirnov, Friedman, independent t-test and Umen-Whitney test were used for data analysis. The research 

findings showed that between the characteristics of public parks; the characteristics of recreation and Health 

respectively were ranked first and second. And in between the characteristics of neighborhood parks; the 

characteristics of Health and Safety respectively were ranked first and second. Also the results showed that 

there was no significant difference between the neighborhoods and public parks in characteristics of Access, 

beauty, location, social interactions, health. But there was a significant difference between public and 

neighborhoods parks in the characteristics of Security, management, facilities, play and recreation in 

encouraging citizens of Tabriz to physical activity. therefore, according to the results of this research, it is 

suggested that the authorities and administrators of parks Pay more attention to the characteristics of health, 

recreation and security of the parks that Citizens are encouraged to take more physical activity in the parks. 

Anahtar Kelimeler: Citizen Of Tabriz, Leisure, Neighborhood Park, Public Park, Physical Activity 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

197 
 

Dünya Okullararası Olimpiyatları Gymnasıade 2016 Seyircilerinin Etkinliğe Yönelimlerinin 

İ̇ncelenmesi 

 

 

Doç.Dr. Kerem Yıldırım Şimşek - Arş.Gör. Hüseyin Çevik - Arş.Gör. Alican Bayram - Arş.Gör. 

Anıl Onur Mercanoğlu 
 

ÖZ 

 

 Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren büyük spor etkinlikleri pazarında tüketicilerin bu etkinliklere 

yönelimlerini değerlendiren araştırma bulgularına rastlanılmamaktadır. Spor etkinlikleri tüketicilere güçlü 

duygusal değerler sunduğu için yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda rekreatif amaçlı 

spor etkinliklerine katılan bireylerin yönelimlerinin belirlemesi, etkinlik organizatörlerinden sponsorlara 

kadar uzanan tüm etkinlik paydaşlarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı 2016 

yılında Trabzon ilinde düzenlenen GYMNASIADE 2016 seyircilerinin etkinliğe yönelimlerini 

incelemektir. Araştırmanın evrenini Dünya Okullararası Olimpiyatları GYMNASIADE 2016 etkinliğini 

izleyen seyirciler oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin içerisinden kolayda örnekleme yöntemi ile toplam 

273 seyirci seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Pons ve ark. (2006) tarafından geliştirilen ve 

Türkçe’ye Çevik ve ark. (2017) tarafından uyarlanan Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. GYMNASIADE 

2016’nın seyirci yönelimlerini belirlemek için ölçeği oluşturan boyutlar örneklem grubunun demografik 

özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Bulgular incelendiğinde katılımcıların etkinliğe yönelimleri 

cinsiyetine göre kadınların duygu arayışı boyutunda, medeni duruma göre bekarların bilişsel arayış 

boyutunda, mesleğe göre emeklilerin duygu arayışı boyutunda ve öğrencilerin ise bilişsel arayış boyutunda 

anlamlı farklılık yaratarak yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Yaş, eğitim düzeyi ve hane 

gelir durumuna göre örneklem grubunun yönelim düzeyleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Sonuç olarak 

Türkiye’de düzenlenecek büyük etkinliklerin erkek ve emekli katılımcıları için etkinliklerin duygusal 
yönlerine, bekarlar ve öğrenciler için bilişsel yönlerine daha fazla önem verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gymnasıade 2016, Etkinlik Yönelimi, Büyük Spor Etkinliği 
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Eğı̇tı̇m Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Rekreasyonel Eğı̇lı̇mlerı̇ ve Rekreasyonel Etkı̇nlı̇klere Katılımına 

Engel Olan Faktörlerı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Hakan Akdenı̇z - Dr. Gülşah Sekban - Araştırmacı Cansu Yıldırım - Araştırmacı Berk Barda 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin rekreasyonel eğilimleri ve 

rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Kocaeli 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 102’si erkek , 98’ı bayan toplam 200 öğrenci katılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak Alexandris ve Carro tarafından geliştirilen, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşan 

“Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Araştırma bulgularında, yapılan boş zaman engelleri ölçümü sonucunda Kocaeli Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi boş zaman engelleri ölçümü sonucunda cinsiyete göre karşılaştırıldığında alt boyutlarından bilgi 
eksikliği alt boyutlarında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Rekreasyon, Sportif Etkinlikler, Üniversite Gençliği 
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Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışı: Romanlar Örneğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Harun Ayar - Prof.Dr. Suat Karaküçük 
 

ÖZ 

 

 Tekirdağ romanları kentin en eski yerleşim yeri Aydoğdu mahallesinde ikamet etmektedirler. Bu bölgede 

romanlar genelde tek katlı dairelerde veya birkaç katlı apartman dairelerinde yaşamaktadırlar. Genellikle 

erkekler ticaretle uğraşırlar bazıları pazarlarda meyve, sebze, balık satarlarken bazıları müzisyenlik 

yapmaktadırlar. Kadınlar ise genelde ev hanımıdır ve ev işleriyle uğraşırlar bazıları ise günlük ev 

temizliklerine giderler. Yapılan çalışmada roman toplumunun boş zaman faaliyetlerine kültürel kimlik 

olgusu üzerine durularak, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesi romanlarına nitel bir çalışma 

yapılmıştır. Araştırmaya 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi katılmıştır. Görüşme tekniği yöntemi ile 

katılımcıların her birinin demografik bilgileri alınmış ardından 10 adet soru sorulmuştur. Romanların 

sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda maddi imkânsızlıkları ve çalışma sürelerinin fazla olması gibi 

sebeplerden dolayı boş zaman etkinliklerine fazla katılamadıkları tespit edilmiştir. Romanların kendi 
kültürlerine özel katılmış oldukları etkinliklerin düğünlerden ibaret olduğunu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Çokkültürlülük, Boş Zaman, Romanlar 
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Gazı̇antep'tekı̇ Rekreasyon Alanlarının Öğrencı̇lerı̇n Memnunı̇yet Düzeyı̇ne Etkı̇sı̇: Gazı̇antep 

Ünı̇versı̇tesı̇ Turı̇zm ve Otelcı̇lı̇k Meslek Yüksekokulunda Bı̇r Araştırma 

 

 

Öğr.Gör. Eyup Atılgan - Harun Reşit Gündoğan 
 

ÖZ 
 

 Yapılan bu araştırmanın amacını, Gaziantep Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’nda 

öğrenim gören öğrencilerin, Gaziantep ilinde bulunan rekreasyon alanlarının memnuniyet düzeylerine 

etkisinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi kullanılmış olup, 

anketlerin doldurulmasında kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, Gaziantep Üniversitesi 

turizm ve otelcilik meslek yüksekokulunda öğrenim gören 212 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan katılımcıların çoğunun erkek ve 18-24 yaş aralığındaki 

öğrenciler oluştuğu tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların büyük çoğunluğunun açık alan rekreasyon 

etkinliklerine katıldıkları tespit edilirken, rekreasyon etkinliklerine arkadaşları ile katılmayı tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Memnuniyet Düzeyi, Rekreasyon Alanları, Gaziantep, 
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Güzel Sanatlar Fakültesı̇ İ̇le Mühendı̇slı̇k Fakültesı̇ Ögrencı̇lerı̇nı̇n Sportı̇f Rekreasyon 

Etkı̇nlı̇klerı̇ne Yönelı̇k İ̇lgı̇lerı̇ ve Katılma Düzeylerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

 

 

Araştırmacı Onur Kavı̇ - Dr. Hakan Akdenı̇z - Araştırmacı Hanife Çağla Toprak 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Güzel Sanatlar Fakültesinde ve 

Mühendislik Fakültesinde ki öğrencilerin Sportif Rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma 

düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu Araştırmada veri toplama aracı Ergün (2008)’ün ‘’Üniversite 

Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin Belirlenmesi ’’ isimli 

çalışmasındaki araştırmacıların görüşleri doğrultusunda 38 soruluk bir anket formu alınmıştır. Elde edilen 

veriler İBM SPSS (Versiyon 20) programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 78’i 

kadın, 97’si erkek olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini, 155’i kadın, 70’i ise Mühendislik 

Fakültesi öğrencilerinden oluşarak toplam 400 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan güzel sanatlar 

fakültesi de ki öğrencilerin 149’u (85,1), mühendislik fakültesindeki öğrencilerin 189’u (84,0) çocukluk 

çağında spor yaptığını aynı zamanda güzel sanatlar fakültesinden %58,3, Mühendislik fakültesinden 

%44,0’ı beden eğitimi derslerinde sporla ilgili yeterli bilgi aldığını belirtmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesin 

de ki öğrencilerin %42,9 sağlık için spor yaptıklarını, %30,9 bir kulüpte spor yaptıklarını, %16,0 eğlence 

için, %10,3’ü okul takımında spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Mühendis Fakültesi ise %53,3 sağlık için 

spor yaptıklarını, , %25,8 eğlence için, %16,9 bir kulüpte spor yaptıklarını, %4,0’ı okul takımında spor 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Sporu öncelikle hangi amaçla yaptığınız sorusunda güzel sanatlar fakültesi 

%14,3 sağlık için, %10,3 sporda başarı kazanmak için, %9,7 ev ortamından uzaklaşmak için, %6,3 

monotonluktan kurtulmak için, %6,3 değişik arkadaş edinmek için, %4,0 kilo vermek için spor yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Mühendislik Fakültesi öğrencileri %22,2 kilo vermek için, %17,3 ev ortamından uzaklaşma 

için, %15,6 değişik arkadaş edinmek için, %11,6 sağlıklı bir yaşam için, %11,6 monotonluktan kurtulmak 

için, %5,8 sporda başarı kazanmak için spor yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular sonucunda iki 

fakültenin karşılaştırılmasında hemen hemen aynı sonuçlar çıkarak sportif etkinliklerin, serbest zamanlarını 

ne şekilde değerlendirmeleri hakkında rekreasyon uzmanlarına daha çok yer verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Rekreasyon, Sportif Etkinlikler, Üniversite Gençliği 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

202 
 

İstanbul Göktürk Göletı̇ Tabı̇at Parkı’nda Rekreasyon Olanaklarının Değerlendı̇rmesı̇ 

 

 

Dr. Zeynep Pı̇rselı̇moğlu Batman - Pınar Özkan - Gaye Özesen - Dr. Nilüfer Seyı̇doğlu Akdenı̇z 
 

ÖZ 

 

 Doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerine sahip alanlar bu değerlerinin sürdürülebilirliklerini 

sağlayabilmek için çeşitli statülerle korunmakta olup aynı zamanda koruma-kullanma prensibi dikkate 

alınarak rekreasyonel açıdan hizmet vermektedirler. Koruma statüleri içerisinde yer alan, doğal ve kültürel 

kaynak değerleri ve manzara bütünlüğü ile rekreasyonel açıdan imkanlar sunan Tabiat Parkları günümüzde 

birçok etkinliği ev sahipliği yapmaktadırlar. Tabiat parklarında gerçekleştirilecek olan rekreasyonel 

olanakların kaynak değerlerine zarar vermeden planlanması önemli bir husustur. Bu nedenle çalışmada, 

İstanbul Tabiat Parkları projesi içerisinde yer alan Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nın doğal ve kültürel peyzaj 

değerleri ortaya koyularak rekreasyonel olanakların değerlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı 

rekreasyonel etkinlikler, ulaşım, alan kullanımı, alanın imajı, yönetim ve bakım faktörleri açısından 

yeterlilik durumuna göre puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda alanın 

rekreasyonel kullanımlarının uygunluk durumları tartışılarak, kaynak değerlerinin sürdürülebilir 

kullanımlarına olanak verecek yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Tabiat Parkı, Rekreasyon Planlama 
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Kent Parklarında Rekreasyonel Faalı̇yetlere Katılımı Etkı̇leyen Unsurların Belı̇rlenmesı̇: Tekı̇rdağ 

Sahı̇l Parkı Örneğı̇ 

 

 

Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Prof.Dr. Aslı Korkut 
 

ÖZ 
 

 Rekreasyon, bireylerin, enerji depolamak ve aynı zamanda da fazla enerjilerini atabilmek amacıyla 

serbest zamanlarında yaptıkları faaliyetler bütünüdür. Rekreasyon insan yaşamı için özellikle de bireyin 

fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda sağlıklı olması için önemli ve gerekli bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte 

rekreasyonel faaliyetler, kişilerin tercihlerine göre; fiziksel, kültürel, sanatsal ve/veya sosyal odaklı pek çok 

etkinliği kapsarlar. Bu noktada rekreasyonel aktivitelerin tasarımında insanların ihtiyaçları etken olmalıdır. 

İnsan ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen etkinlikler, rekreasyon alanlarının planlanması ve tasarımında 

yol gösterici olacaktır. Kent parkları da çevresel, sosyal ve fiziksel anlamda koruma, kullanım, sağlık, 

eğlence, eğitim ve dinlenme odaklı ihtiyaçlara olanak sağlayan, kentsel açık yeşil alan sistemi içerisinde 

yer alan rekreasyon alanlarıdır. Bu amaçla çalışmada, kent parkı özelinde bireylerin serbest zaman 

aktivitelerine katılmalarını engelleyen ve bu aktivitelerden beklenilen memnuniyet derecesini azaltan 

etkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi'nin farklı 

birimlerinde öğrenim gören öğrencilerine anket uygulanarak; özellikle bireylerin serbest zamanlarında 

vakit geçirdikleri Tekirdağ Sahil Parkı'nda rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını etkileyen unsurlar ile ilgili 

algılarının ölçülmesi araştırılmıştır. Anketler örnekleme yoluyla tamamen tesadüfi şekilde belirlenen 74 

öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, öğrencilerin demografik özelliklerini ve 

rekreasyonel faaliyetlerine katılımlarında etkili olan kısıtlayıcıları belirleyici şekilde oluşturulmuştur. 

Bireylerin kendilerine sorulan önermeleri 1 -5 arasında olacak şekilde değişen aralıklarla Likert Skalası 

kullanarak düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.00 

programı kullanılmış ve sonuçlar çizelge ve grafiklerle % dağılımlar şeklinde değerlendirilmiştir. Sonuç 

olarak, örnek alan özelinde bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılımını etkileyen unsurların 
iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyonel Etkinlikler, Kent Parkı, Tekirdağ Sahil Parkı 
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Kent Parklarının Tasarımında Antropometrı̇k Ölçülere Uygunluk: İ̇stanbul Göztepe Parkı Örneğı̇ 

 

 

Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Prof.Dr. Aslı Korkut 
 

ÖZ 

 

 Günümüzde özellikle yaşanan kentleşme baskısı ile birlikte teknolojik gelişmeler, yoğun yapılaşma ve 

yaşam koşulları bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde baskılar yaratmaya başlamıştır. 

Bu noktada kentsel alanlar içinde yer alan park alanları, çevresel açıdan pek çok fayda sağlamalarının yanı 

sıra, rekreasyonel anlamda çeşitli sportif kullanım alanları ile bireylerin fiziksel gelişimi, sanatsal odaklı 

kullanımları ile kültürel gelişimi ve sosyal etkileşim ve iletişime olanak veren aktivite tasarımları ile sosyal 

gelişimi üzerinde katkı sağlarlar. Böylelikle de kent parkları, bireylerin; fiziksel gelişimini, sosyal etkileşim 

ve birlikteliğini destekleyerek depresyon, stres ve huzursuzluk gibi olumsuz ruh hallerini azaltacak etkiye 

sahiptirler. Ancak bahsedilen etkilerin gerçekleşmesi için kent parkları belirli standart ve ölçülere göre 

planlanmaları ve tasarlanmaları gerekmektedir. Bu noktada kent parklarının tasarımında öncelikle insan 

ölçülerine uygunluk kriterinin dikkate alınması önemli bir konudur. Öyle ki kent parklarının kalite ölçütleri 

arasında aktivite, çeşitlilik ve erişilebilirliğin yanı sıra antropometrik uygunluk yer almaktadır. Dolayısıyla 

kent parklarında kullanılan donatı elemanlarının antropometrik ölçülere uygun şekilde tasarlanması önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada, "kent parkları, bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimleri 

açısından destekleyici olmaları için antropometrik ölçülere uygun şekilde nasıl tasarlanmalıdırlar? sorusuna 

yanıt aranmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, İstanbul Göztepe Parkı örneğinde kullanılan taban elemanları 

ile donatı elemanlarının antropometrik açıdan uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla alanın değişik 

bölgelerinden farklı kullanımlara ilişkin yerinde gözlemler yapılmış ve insanlar tarafından sıkça kullanılan 

dış mekan tasarımlarının (oturma elemanları, yaya yolları, merdivenler, çocuk oyun ekipmanları ve çöp 

kutuları) ölçüleri alınarak, fotoğrafları çekilmiştir. Yapılan ölçümler literatür verileri kapsamında 
antropometrik değerlerle karşılaştırılarak uygunlukları irdelenerek çeşitli önerler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Kent Parkı, Antropometrik Ölçü, İ̇stanbul Göztepe Parkı 
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Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü (Gaziantep Örneği) 

 

 

Doç.Dr. Atınç Olcay - Gülceren Mısırlıoğlu - Dr. Müjdat Ertürk 
 

ÖZ 

 

 Kentsel rekreasyon, kent sınırları içerisinde açık veya kapalı alanlarda yapılan aktiviteler bütünüdür. 

Kentlerde nüfusun artması kentsel rekreasyona olan talebi arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Gaziantep 

ilinde bulunan kentsel rekreasyon alanlarından faydalanan katılımcıların beklentileri ile algıları arasındaki 

farkın belirlenerek, hizmet kalitesinin ölçülmesidir. Araştırmanın evreni 932,394 kişi, örneklem sayısı ise 

835 kişidir. Veriler servqual ölçeği kullanılarak, yüz yüze toplanmıştır. Öncelikle servqual ölçeğinde yer 

alan sorulara faktör analizi uygulanmış ve 2 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapının geçerli olup 

olmadığını belirlemek için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve bu 2 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Veri 

setinin analizine geçilmeden önce dağılım testleri uygulanmış ve dağılımın normal olduğu görülmüştür. 

Analiz kısmında ise betimsel istatistikler ile katılımcıların beklenti-algıları arasında anlamlı farklılık olup 

olmadığını belirlemek için eşleştirilmiş t-testi kullanılmış ve katılımcıların kentsel rekreasyon alanlarının 

hizmet kalitesine ilişkin algılarının beklentilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

katılımcıların Gaziantep’te bulunan kentsel rekreasyon alanlarının hizmet kalitesinden memnun oldukları 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Rekreasyon, Hizmet Kalitesi, Gaziantep 
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Ortaöğretı̇mde Merkezı̇ Sınav Sı̇stemı̇nı̇n Öğrencı̇lerı̇n Saldırganlık Düzeylerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yener Aksoy - Prof.Dr. Soner Çankaya - Öğr.Gör. Aydan Ermı̇ş - Prof.Dr. 

Mehmet Yalçın Taşmekteplı̇gı̇l 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren sekizinci sınıf 

öğrencilerinin sınav öncesi ve sonrası saldırganlık düzeylerini bazı kriterler (cinsiyet, spor yapma durumu, 

okul kulüp faaliyetlerine – şiir, resim, kitap okuma vb. - katılım, internet kullanımı) açısından 

karşılaştırmaktır. Çalışmaya toplam 1070 (535 spor yapan- 535 spor yapmayan) öğrenci dahil edilmiştir. 

Çalışmada TEOG sınavı öncesi ve sonrasında öğrencilere açık, gizli, fiziksel, sözel ve dolaylı saldırganlıkla 

ilgili davranışlarını ölçmeye yönelik Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen 5’li Likert tipinde 45 maddelik 

“Saldırganlık ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler tekrarlanan ölçümlü varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları TEOG sınav öncesinde öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin 

yüksek olduğunu göstermiştir. İncelenen özellikler içerisinde ortaya konulan bu farklılıkta cinsiyet, spor 

yapma ve internet kullanma durumlarının etkin olduğu belirlenmiştir. Buna göre, kız öğrencilerin, spor 

yapmayanların ve internet kullanmayanların TEOG öncesi saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısı ile öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapan merkezi sınavların baskısını azaltmak 
için öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Öğrenci, Teog 
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Parklarda Kullanılan Donatı Elemanlarının Estetik ve İ̇şlevsel Özellikleri: Kadıköy Özgürlük 

Parkı Örneği 

 

 

Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Nilay Mısırlı 
 

ÖZ 
 

 Özellikle kentin yoğun yaşam baskısı altında kalan insanlara, yeşil ve doğa birlikteliği sunan parklar, 

kentsel yaşam kalitesine olumlu etki yapan kentsel odak noktalarıdır. Parklar, insanların sosyal açıdan 

birlikte olmasını sağlarken, ruhsal olarak rahatlayabilmesine ve rekreasyonel faaliyetlerde bulunabilmesine 

de katkı sağlar. Parklar büyüklüklerine, içlerinde bulunan aktivite çeşitliliğine, yetki alanlarına ve hitap 

ettikleri nüfusa göre farklı kategoriler altında sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar içerisinde mahalle 

parkları, mahalle ölçeğindeki yerleşim birimlerinde yer alan, özellikle hafta sonlarında yoğun kullanıma 

uygun ve aktif rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verebilen alanlardır. Bu parklarda, tüm yıl boyunca 

kullanılabilir özellikte olan oturma birimleri, aydınlatma elemanları, yönlendirme levhaları, bilgi panoları, 

çocuk oyun elemanları gibi farklı nitelikleri olan birçok donatı elemanı yer almaktadır. Park 

dekorasyonunda da etkin rol üstlenen donatı elemanlarının, insanların sosyal ve rekreasyonel ihtiyaçlarını 

karşılaması ve estetik değerleri ile alana uygun kimlik imgesi kazandırması bakımından önemli işlevleri 

vardır. Bunlar; dinlenme, eğlenme, öğrenme, yönlendirme, ulaşım gibi farklı yaş gruplarına hitap eden 

işlevlerdir. Donatı elemanlarının bu işlevleri yerine getirebilmeleri için; güvenilir, insan sağlığına uygun 

malzemelerden üretilmiş, geri dönüştürülebilen, bakımı kolay, ergonometrik, dayanıklı, çevreyle uyum 

sağlayabilen, sürdürülebilir ve kullanıma uygun özgün şekilde tasarlanmış olmaları gerekmektedir. Bu 

kapsamda, çalışma, İstanbul Göztepe Mahallesi’nde 120 dekar alanda konumlanmış olan Kadıköy 

Özgürlük Parkı örneğinde yer alan donatı elemanlarının, rekreasyonel faaliyetlerde kullanım durumunu 

irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, park içinde kullanılan donatı elemanlarının rekreasyonel amaçlı 
olarak estetik ve işlevsel özellikleri irdelenerek, çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Park Alanları, Donatı Elemanları, Rekreasyon, Kadıköy, İ̇stanbul. 
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Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımının İ̇ncelenmesi 

 

 

Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 
 

ÖZ 

 

 ÖZET Tuz geçmişten günümüze kadar olan tarihsel süreçte, hem insan vücudu için gerekliliği, hem de 

madencilik alanında kullanımı ile önemli bir ihtiyaç maddesi olmuştur. Son yıllarda tuzun önemini artıran 

bir diğer gelişme ise, tuzun insan sağlığını tedavi etme amacıyla kullanılmasıdır. Bu kapsamda, mağara 

tedavisi (speleoterapi) ile doğal mağaraların ve eski tuz madenlerinin, astım ve bronşit gibi hastalıkların 

tedavisinde olumlu etki bıraktığı için, rekreasyonel etkinlik alanı olarak kullanımı ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, tuz mağaralarının rekreasyonel etkinlik amacıyla kullanımını ortaya koymaktır. Bu 

araştırmada kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden 

geçirilerek, ülkemizde ve dünyada tuz terapisi amacıyla kullanılan tuz mağaraları incelenmiştir. Çalışmanın 

en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte 

yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tuz Mağarası, Mağara Tedavisi 
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Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları 

 

 

Öğr.Gör. Erdoğan Ekı̇ncı̇ - Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Okutman Burak Güvenman - 

Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma, yeni bir rekreatif eğlence türü olarak son yıllarda ülkemizde de ilgi görmeye başlayan kaçış 

ve korku evi oyunlarının literatürle de desteklenerek mevcut durumunun incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak korkunun psikolojik, sosyolojik 

boyutları analiz edilmiş, sonraki aşamada ise kaçış ve korku evi işletmeleri ziyaret edilerek uygulama 

aşamaları gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda kaçış ve korku evi oyunlarının korku çekiciliği, korku 

pazarlaması, eğlence ihtiyacı boyutlarında işlev kazandığı, kaçış ve korku evi işletmelerinin bahsi geçen bu 

boyutlarda dizayn edilerek hizmet sunduğu anlaşılmıştır. Bir rekreatif etkinlik türü olarak kaçış ve korku 

evi oyunlarının ülkemizde popülerliğini arttırdığı, bu alanda bireyler için farklı bir eğlence etkinliği 
sunduğu ve girişimciler için de yeni bir rekreasyon işletmeciliği fırsatı verdiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaçış, Korku Evi, Oyun, Rekreasyon 
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Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Öğr.Gör. Aslı Öztürk - Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 
 

ÖZ 

 

 ÖZET Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, insanların tüketim odaklı olması, hızlı yaşamaları, hızlı yemek 

yemeleri, trafik sorunun artması ve sağlıksız beslenme sonucunda daha az sosyalleşip daha az mutlu 

oldukları ortaya çıkmıştır. Toplumların yaşam biçimlerinde meydana gelen bu değişime karşı 1999 yılında 

İtalya’da geleneksel yaşam biçimlerini korumak amacıyla “Cittaslow” hareketi başlamıştır. Bu hareket ile 

insanların daha mutlu daha huzurlu olabilmeleri için, geleneklerine, el sanatları ve doğasına sahip çıkan, 

insanların birbirleriyle iletişim kurarak sosyalleşebildiği, alt yapı sorunu olmayan, kendine yetebilen 

şehirlerin korunması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, sakin şehir (cittaslow) kavramını açıklayarak, 

ülkemizde cittaslow unvanını almış onbeş sakin şehirden ilki olan Seferihisar ve 2018 yılı Mart ayı 

itibariyle cittaslow unvanını alan Mudurnu’nun rekreasyon alanlarını incelemektir. Bu araştırmada 

kuramsal araştırma yöntemi kullanılmıştır. Mevcut araştırmalar ve çalışmalar gözden geçirilerek, cittaslow 

felsefesi ve cittaslow unvanını alan şehirlerin rekreasyon alanlarının özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın 

en önemli sınırlılığı teorik boyutta ele alınmış olmasıdır. Bu sınırlılığa rağmen çalışmanın, gelecekte 

yapılacak olan çalışmaların kavramsal yapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Rekreasyon 
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Sedanterler ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Bireyler Benlik Saygısı Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Umut Davut Başoğlu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada, rekreasyonel etkinliğe katılan bireyler ile sedanterlerin benlik saygısı düzeylerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ilinde Avrupa yakasında, Sarıyer İlçesi ve 

Maslak semtinde ikamet eden bireylerdir. Örneklemi ise, İstanbul ilinde Avrupa yakasında, Sarıyer İlçesi 

ve Maslak semtinde rekreasyonel etkinliğe katılan bireyler (n=180) ve sedanter bireyler (n=200) arasından 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 380 kişi gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların 

bazı demografik özellikleri için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Ayrıca katılımcıların benlik saygı düzeylerinin belirlenmesinde, Morris Rosenberg (1963) tarafından 

geliştirilen ve ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılan "Benlik 

Saygısı Ölçeği" ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına kayıt edilmiştir. Elde edilen 

verilerin istatistikî analizleri için uzmanlardan yardım alınmıştır. Araştırmaya katılan rekreasyonel etkinliğe 

katılan bireyler ve sedanterlerin bireyler arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını test etmek 

için t-test analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan rekreatif etkinliğe katılım 

sağlayan bireylerin benlik saygısı sedanter bireylere göre daha iyi düzeyde olduğu görülmektedir (p>0,05). 

Sonuç olarak, rekreatif etkinliğe katılım sağlayan bireylerin sosyalleşmenin ve fiziksel aktivitenin faydaları 

sayesinde kendilerine olan saygısı ve güveni sedanter bireylere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Yani 

rekreasyonel faaliyetlere katılım sağlayan bireylerin sedanter bireylere göre benlik saygısı düzeyleri daha 
yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sedanter, Rekreasyon, Benlik Saygısı, Rosenberg 
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Spor Bilimleri Lisans Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılıkları: Karadeniz Bölgesi Örneği 

 

 

Öğr.Gör. Fatih Mehmet Parlar - Öğr.Gör. Erdoğan Ekı̇ncı̇ - Dr. Öğretim Üyesi Uğur Özer - 

Okutman Burak Güvenman - Okutman Oğuzhan Yıldız - Ferizan Parlar 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırmada Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerde öğrenim gören Spor Bilimleri öğrencilerinin 

çevresel duyarlılıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verilere Demirel ve Ark. (2009) tarafından 

geliştirilen çevresel duyarlılık ölçeği kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, oranlı eleman 

örnekleme ile belirlenmiş ve Karadeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Bilimleri 

Fakültelerinden tesadüfi yöntemle belirlenmiş (n=420) gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma 

sonucunda yaş, cinsiyet ve ailenin çevre sorunlarına tedbir alma değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit 

edilirken, değerlendirmeye alınan bölüm, sınıf, çevre kuruluşlarına üyelik, doğa sporlarına katılım, ailenin 

doğa sporlarına katılımı değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Bu 

bağlamda spor alanında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının özellikle 
aile eğitiminden önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Duyarlılık, Spor 
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Sportı̇f Rekreasyon Aktı̇vı̇telerı̇ne Katılan Bı̇reylerı̇n Yaşam Kalı̇telerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme - Öğr. Gör. Eyüp Atılgan 
 

ÖZ 

 

 Yaşam kalitesi, bireylerin hedefleri, beklentileri, standartları ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları 

kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimidir. Bir başka ifadeyle; yaşam 

kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak algılayışıdır. Yaşam 

kalitesinin incelenmesinde ortak bir standart veya göstergeler sistemi bulunmamakla birlikte, objektif ve 

sübjektif olmak üzere iki açıdan incelenmektedir. Sağlıkla ilgili önemli objektif yaşam kalitesi göstergeleri; 

bireyin hangi şartta olursa olsun yürüme, koşma, merdiven çıkma, eğilme, doğrulma gibi fiziksel 

dayanıklılık isteyen aktiviteler ile günlük yaşam aktivitelerini, ayrıca öz bakımını yerine getirebilmesi ve 

bunların yeterli düzeyde olmasıdır. Sağlıkla ilgili sübjektif yaşam kalitesi göstergeleri ise bireyin fiziksel, 

psikolojik ve sosyal sağlığına yönelik öznel görüşleridir. 21. yüzyılda yaşam kalitesini arttırarak yaşamak, 

uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu araştırma ile sportif 

rekreasyon aktivitelerine katılan bireylerin yaşam kaliteleri ortaya konacaktır. Bununla birlikte sportif 

rekreasyon aktivitelerine katılan ve katılmayan bireylerin yaşam kaliteleri karşılaştırılacaktır. Başka bir 

ifade ile araştırma sonucunda sportif rekreasyon faaliyetlerine katılma durumu ile yaşam kalitesini arasında 
bir ilişki olup olmadığı ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Rekreasyon, Sportif Rekreasyon Aktiviteleri. 
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Su Temellı̇ Rekreasyon Etkı̇nlı̇klerı̇nı̇n Bursa –nı̇lüfer Çayı ve Çevresı̇nde Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Dr. Zeynep Pı̇rselı̇moğlu Batman - Dr. Elvan Ender 
 

ÖZ 

 

 İnsanların serbest zamanlarda gerçekleştirdikleri rekreasyonel faaliyetler için bir mekan sınırlaması 

yoktur. Bu mekanlar doğal, kültürel, sosyo-ekonomik şartlara göre farklılaşmaktadır ve sahip oldukları 

peyzaj fonksiyonları rekreasyon alanının kullanımı, tercih edilebilirliği, etkinlik çeşitliliği gibi faktörleri 

etkilemektedir. Bu fonksiyonlar içerisinde su ögesi önemli rekreasyonel materyaldir. Su ve su çevresi 

alanlar geçmişten günümüze bir yaşam kaynağı olmasının yanında insanların serbest zamanlarını 

değerlendirmede önemli çekim alanları olmuştur. Rekreasyonel etkinlikler için önemli bir değer olan su, 

çevremiz için hem doğal, kültürel, ekonomik hem de estetik bir fonksiyondur. Bu doğrultuda çalışmada 

amaç kentsel ve kırsal alanlardan geçen Bursa-Nilüfer Çayı ve çevresinde yapılan rekreasyonel etkinlikleri 

belirleyerek rekreasyonel faaliyetlerde su ve su çevresi alanların önemini, tercih edilebilirliğini etkileyen 

faktörleri ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında Bursa Nilüfer Çayı ve çevresindeki rekreasyon 

alanları, rekreasyon çeşitleri, rekreasyonel etkinlikler, etkinliklerin su ile olan ilişkisi ve su ile yapılan 

etkinliklerin neler olduğu ortaya koyulmuştur. Su temelli rekreasyonel etkinlikler için uygun planlama 
yaklaşımlarına göre bu alanlar incelenmiş uygunluk durumları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Su, Rekreasyonel Etkinlikler, Planlama, Bursa 
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Sürdürülebilir Kent Yaklaşımında Ekolojik Parklar 

 

 

Prof.Dr. Aslı Korkut - Doç.Dr. Tuğba Kı̇per - Nilay Mısırlı 
 

ÖZ 

 

 Kentler, toplumların barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları yaşam alanlarının yanı sıra eğlenme, dinlenme, 

gezme gibi sosyo-kültürel faaliyetler ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını da karşılayabildiği merkezlerdir. 

Dünya genelinde nüfusun yarıdan fazlasının büyük şehirlerde yaşadığı düşünülürse, bu oranın 2050 yılında 

%66’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda çarpık kentleşme, doğal kaynakların daha çok tahribi, 

hammadde kaynaklarının tüketilmesi, çevre kirliliği başta olmak üzere çok sayıda çevre sorunlarının ortaya 

çıkışı kaçınılmazdır. Bu da kentlerde sağlıklı olmayan, doğal çevreden kopuk, yeşilden yoksun suni bir 

yaşam çevresini de beraberinde getirmektedir. Kent ekosistemlerinde yaşanan olumsuz değişimler, 

sürdürülebilirlik kavramının ve ekolojik planlamanın önemini ortaya koyar. Sürdürülebilirlik kısaca, 

bugünün doğal kaynaklarının ihtiyaç doğrultusunda kullanılıp, gelecek nesiller göz önüne alınarak tahrip 

edilmeden ileriye aktarılması olarak ifade edilmektedir. Peyzaj mimarlığının özünde yer alan ekolojik 

planlama yaklaşımında temel hedef; kentsel ekosistemin bir parçası olabilecek, kendi kendine yetebilen, 

sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesidir. Bu hedef doğrultusunda; kentlerimizde doğanın kendisini 

model alan, doğal süreçler ve alanın yapısal ve ekolojik özellikleriyle uyumlu çözümler getiren ekolojik 

parklar gündeme gelmektedir. Ekolojik parklar; geleneksel kent parklarından farklı olarak, ekolojik 

planlama ilkeleri esas alınarak tasarlanan parklardır. Ekolojik parklar kent ekosistemine katkı sağlayan, 

flora ve fauna için yaşam alanları oluşturan, aynı zamanda kullanıcıların rekreasyonel faaliyetlerini, fiziksel 

aktivitelerini gerçekleştirebilecek olanaklar sunan, kent merkezlerinde ve çeperlerinde tesis edilen 

parklardır. Ekolojik parkların planlama, tasarım ve yönetimindeki yaklaşımların kentin en küçük birimi 

olan yapı ölçeği ve çevresinde uygulamaya konulması ile yapıların kent ekosistemi üzerindeki baskıları 

azaltılabilir. Aynı yaklaşımın kent bütününde dikkate alınması ile kentlerin sürdürülebilir, diğer ifade ile 

daha yaşanabilir yerler haline dönüşmesi mümkün olabilir. Buradan yola çıkılarak, bu çalışmada; 

sürdürülebilir kent hedefinde kent ekosisteminin doğal bir parçası olan, doğal süreçleri, ekolojik 

yaklaşımları ilke edinen, geleneksel parklardan farklı özellikler gösteren ekolojik parklar açıklanmakta, 
kent genelinde farkındalık oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kent, Rekreasyon, Ekolojik Planlama, Ekolojik 
Parklar. 
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Turı̇stlerı̇ Av Turı̇zmı̇ne Yönelten Nedenlerı̇n Belı̇rlenmesı̇ne Yönelı̇k Araştırma 

 

 

Doç. Dr. Atınç Olcay - Öğr.Gör. Taner Dağlıoğlu - Öğr.Gör. Metin Sürme 
 

ÖZ 

 

 Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına 

sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden değerlendirilerek ekonomiye katkıda 

bulunmasını amaçlayan alternatif turizmdir. Bununla beraber av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin 

önemli bir kısmı yaban hayatı ve hayvanlarının korunması karşılığında ilgili yöreye katılım payı olarak 

aktarılmaktadır. Bu katılımcı yaklaşım ile av turizmi hem bölgesel kalkınmaya yardımcı olunmakta hem de 

yaban hayatının korunmasında doğrudan katkı sunmaktadır. Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 750 dolar 

harcama yaparken av turizmi için yapılan harcamalar turist başına 2000 dolara çıkmaktadır. Bazı 

durumlarda ise bu miktar 10-20 bin dolara ulaşabilmektedir. Av turizminin bu olumlu etkileri 

düşünüldüğünde bu konuda araştırma yapılmasının önemi kolayca görülecektir. Bu bağlamda 

gerçekleştirilen araştırma ile turistlerin av turizmi tercih nedenleri ortaya konacaktır. Bununla beraber av 

turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler de bu araştırmada ortaya konacaktır. Bu amacın 

gerçekleştirilebilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada daha önce av 

turizmine katılan turistlerle görüşülerek veriler toplanacaktır. Gerçekleştirilecek bu araştırma av turizminin 

geliştirilmesine yönelik öneriler getirmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Aynı zamanda elde edilecek 
bulgular gelecek araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Av Turizmi, Alternatif Turizm. 
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Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Sportı̇f Rekreasyon Etkı̇nlı̇klerı̇ne Katılımını Etkı̇leyen Engellerı̇n 

Belı̇rlenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Süleyman Akkaşoğlu - Öğr.Gör. Ceyhun Akyol 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sportif rekreasyon etkinliklerine katılımını etkileyen engellerin 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu’nda 

eğitim gören öğrencilerin sportif rekreasyon aktivitelere katılamama nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın uygulama aşamasında Arhavi Meslek Yüksekokulunda kayıtlı 228 öğrenci tespit edilmiş olup, 

bu öğrencilerin 158’inin devamlılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle araştırmanın evreni 158 öğrenci 

olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılarak elde edilen verilen çözümlenmesinde yüzde, frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t testi ve 

anova testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin sportif rekreasyon 

etkinliklerine katılımında engel olarak gördükleri hususlar; tesislerin donanımının yetersiz olması, sağlık 

problemleri, program zamanlarının uygun olmaması, tesislerin yetersiz olması, evlerine yakın imkânların 

olmaması ve ulaşımın zaman alması olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, öğrenim türü, 

sınıf, aile gelir durumu ve ikamet şekli değişkenine göre boş zaman etkinliklerine katılımı engelleyen 
ifadelere katılım açısından bir fark olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Üniversite Öğrencisi, Engeller, Arhavi Myo 
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Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: 

Çankırı Örneği 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk 
 

ÖZ 
 

 Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş 

zamanlarında artış meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların 

çalışma ve zorunlu ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı 

etkinliklere gönüllü katılarak bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen zamanları 

ifade etmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Boş Zaman Alışkanlıkları, Rekreasyon, Çankırı. 
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Yerel Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine 

Bir Araştırma: Çankırı Örneği 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk - Öğr. Gör. Mustafa Tecı̇men 
 

ÖZ 
 

 Kentleşme ve kentlileşmenin artması, üretim süreçlerinde otomasyon sistemlerinin insan gücünün yerini 

alması, şehirlerde yerleşim planları hazırlanırken rekreasyon alanlarına yeteri kadar yer verilmemesi ve 

sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli tesislerin yetersiz olması günümüzde 

bireylerin rekreatif etkinliklere katılmaları açısından engel teşkil etmektedir. Bu olumsuzlukların yansıması 

olarak, bireylerin rekreatif etkinliklere yeteri kadar katıl(a)maması gerek fiziksel-fizyolojik gerekse psiko-

sosyol problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın 
rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Boş Zaman Engelleri, Çankırı. 
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Rekreatı̇f Etkı̇nlı̇klere Katılan 55 Yaş ve Üzerı̇ Bı̇reylerı̇n Umutsuzluk Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Araştırmacı Nilgün Tülükaş - Doç.Dr. Elif Karagün - Araştırmacı Onur Kavı̇ 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırma, çeşitli rekreatif etkinliklere katılan 55 yaş üzeri bireylerin umutsuzluk düzeylerinin 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kocaeli’de yaşamakta olan 55 yaş ve üzeri 

bireylerden algısal sorunu olmayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan, 41’i kadın 39’u erkek olmak üzere 

toplam 80 kişiye ulaşılabilecek yerler olan; park, hastaneler ve evlerinde görüşülmüştür. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUO) kullanılmıştır. Yapılan 

normallik testine göre, verilerin normal dağılım gösterdiği belirlen¬miş ve ikili küme karşılaştırmaları için 

bağımsız grup-t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştır¬maları için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda 55 yaş üzerindeki bireylerin; cinsiyet, sosyal güvence, 

psikolojik bir hastalık için tedavi görüp görmeme, medeni hali, eşinin mesleği ve çocuk sayısına 

bakıldığında umutsuzluk ölçeğinden aldığı puanlara göre anlamlı bir farklılık bulunmamış. Diğer 

değişkenlerden; medeni durum açısından bekar olanlar (p=.006) serbest zamanlarında etkinlikle 

uğraşmayanlar (p=.000), eğitim durumu yüksek olanlar (p=.000), emekli olmadan önce memur olarak 

çalışanlar (p=.001), çocuklarıyla yaşayanlar (p=.026), eşi vefat edenler (p=.025) ve yaş arttıkça (p=.047) 

umutsuzluk düzeylerinin anlamlı derecede yükseldiği görülmüştür. Gelir durumu açısından bakıldığında da 
sınırda bir anlamlılık olduğu belirlenmiştir (p=.051). 
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An Online İnformation System For Football Club Management 

 

 

Mustafa Aadel Al-Asadi - Doç.Dr. Sakir Tasdemir - Burak Tezcan 
 

ÖZ 

 

 An information system (IS) is any organized system for the collection, organization, storage and 

communication of information. Generally, any information system aims to support operations, management 

and decision-making. In the sport; football has its great influential in daily life of human and became the 

most famous sport in the world and it is considered a new emerging industry. IS should be applied in 

football because it is considered as an economic sector contains various departments and activities. With 

the increasing number of clubs and players, it becomes difficult to manage club data's manually. So, it is 

necessary to have a system to manage data. In this paper we seek to design an online IS have the ability to 

save and update the database automatically. Users of the system (players, coaches, medicals, etc.) will have 

the ability to communicate with each other and access to their profiles by using unique ID and password. 

The players can use system very easily and gets the updated information in all the time. A study adopts a 

methodology for designs a general Football Club Management model, where this methodology includes 

theoretical and empirical sections. Theoretical section includes review the literature on building an 

information system for the football club in addition to a survey will be done to check all required sections 

for model. Another section (empirical) includes web support programming and testing the model. Design 

of system depends on the methodology that be used to develop it, the methodology will be user friendly 

and easy interpretation. The DFD and E-R diagrams will explain in detail how the system works. This 

system will act as a central warehouse for information within the club. This information will be permanent 

and readily available, increasing the information flow and dissemination throughout the club and provide a 

reliable, easy, wide-reaching and cheap way of communicating with its members and the community. The 

system will also consist of a secure area where access is only granted upon authorization of a username and 

password. There will be varying levels of access to this administration area, with elected members of the 
committee (coaches/medicals/managers) given full access to edit and update information. 

Anahtar Kelimeler: Information System, Online, Football, Team Management 
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Atletı̇zm Müsabakalarında Jeodezı̇k Yersel Ölçme Sı̇stemlerı̇ 

 

 

Tuna Erol - Öğr.Gör. Yener Türen 
 

ÖZ 

 

 Günümüzde birçok atletizm müsabakasında atletler arasında farklar oldukça azalmış, süreler saniyenin 

onda hatta yüzde biri, mesafelerde ise yer yer santimetre seviyesine kadar inmiştir. Şampiyon ile diğerlerini 

belirleyen farklar oldukça azalmıştır. Bu duruma aslında iletişim çağının etkisiyle, müsabakalara 

hazırlanma prosedürlerinin, kullanılan tekniklerin ve teknolojilerin herkes için ulaşabilir hale gelmesinin 

etkisinin yol açtığı bir nebze söylenebilir. 2017 yılında yapılan Dünya Atletizm Yarışlarında erkekler final 

müsabakalarında elde edilen bazı branşlara ait sonuçlara baktığımızda; Disk atmada ilk üç sırada elde edilen 

sonuçlar sırasıyla; birinci 69.21 m, ikinci 69.19 m, üçüncü 68.03 m; Uzun atlamada üç sırada elde edilen 

sonuçlar sırasıyla; birinci 8.48 m, ikinci 8.44 m, üçüncü 8.32 m; Çekiç atmada üç sırada elde edilen sonuçlar 

sırasıyla; birinci 79.81 m, ikinci 78.16 m, üçüncü 78.03 m; Cirit atmada üç sırada elde edilen sonuçlar 

sırasıyla; birinci 89.89 m, ikinci 89.73 m, üçüncü 88.32 m şeklinde gerçeklemiştir. Gerek ilk elemeler olsun 

gerekse diğer aşamalarda atletler arasında farkların yer yer oldukça az olduğu görülmektedir. Burada 

aslında sıralamayı etkileyen unsurlardan birinin kullanılan ölçme yönteminden kaynaklandığını söylemek 

mümkündür. Birinci sporcu ile rakipler arasındaki farklar azaldıkça, müsabakalardaki ölçüm sistemlerinin 

ve kullanılan modellerinde ister istemez daha hassas olmasının bir zorunluluk olduğu, müsabakalarda elde 

edilen sonuçlara baktıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Bunun yanında müsabakaların yapıldığı tesislerde 

çizilen saha çizgilerinin, yarışçılar için konulan engellerin arasındaki mesafelerin (örn, engelli koşuda engel 

aralıklarının eşit olması, kulvar yarışlarında başlangıç ve bitiş çizgilerinin tüm yarışçılar için eşit mesafeye 

göre doğru konumlanmış olması vb.) tüm yarışçılar için adil bir şekilde dağılmış olması, sonuçların ölçümü 

yanında, yarışılan platformlarında herkes için adil şekilde hazırlanmış olması da ayrı bir ölçme sorunudur. 

Bu çalışmada tüm dünyada standartları belirleyen kuruluş olan, (International Association of Athletics 

Federations, IAAF) Uluslararası Atletizm Federasyonları Derneği’nin belirlediği teknik standartlar ile 
yersel ölçme sistemlerinin atletizm yarışmalarında sağladığı/sağlayacağı katkılar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atletizm, Jeodezik Ölçme Sistemleri, Mesafe Ölçme. 
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Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Oyuncu Seçimi: Eurobasket2015 Türkiye Milli Basketbol 

Takımı Oyun Kurucu Seçimi Üzerine Vaka Çalışması 

 

 

Arş.Gör. Eyüp Anıl Duman - Doç.Dr. Gülfem Tuzkaya 
 

ÖZ 
 

 Ülkeler arasında düzenlenen ve takım sporlarının yer aldığı Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, 

Olimpiyatlar gibi spor organizasyonları genellikle sezon sonlarında yapılmaktadır. Dolayısıyla koçların 

takımlarıyla antrenman yapacakları fazla zamanları bulunmamaktadır. Bu durumda takımlarda yer alacak 

oyuncular daha çok geçmiş sezonları iyi geçirenler arasından seçilmektedir. Bu seçimler çoğunlukla 

yardımcı koç ve gözlemcilerin raporları doğrultusunda koçların tecrübelerine dayanılarak yapılmaktadır. 

Ancak özellikle ülkemizde bu tercihler sürekli tartışılmaktadır. Bu çalışmadaki amaç oyuncu seçimi 

yaparken çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılıp veriye dayalı kararlar verilebileceğini 

göstermektir. Bunun için öncelikle farklı spor dalları için yapılmış literatürde yer alan çalışmalar derlendi. 

Ardından Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses (FAHP) yöntemi ve TOPSIS (Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution) yöntemi ile EUROBASKET2015 Türkiye Milli Basketbol Takımı oyun 

kurucu pozisyonu için oyuncu seçimleri incelendi. FAHP yöntemi, belirlenen 10 sezon istatistiği ve 3 

oyuncu özelliğinin oyun kurucu pozisyonu için önemlerini belirlemekte kullanılırken, TOPSİS yöntemi ise 

2014-2015 sezon performansıyla bu pozisyonda öne çıkan 12 oyuncuYU uygunluklarına göre sıralamakta 

kullanıldı. Çıkan sonuca göre milli takımda birinci tercih olarak kullanılan Ali Muhammed bu çalışmada 

da ilk tercih olarak belirlendi. Ancak turnuvaya 2. gard olarak götürülen Kartal Özmızrak uygunluk 

sıralamasında 8. sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre 2. sırayı Ender Arslan alırken onu Engin Atsür 

takip etti. Sonuç olarak koçlar tecrübelerine dayanarak oyun sistemlerine göre oyuncu seçimleri yaparken, 

oyuncuları veriye dayanarak uygunluklarına göre sıralayan çok kriterli karar verme sistemlerinden 
faydalanabilecekleri düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol Oyuncu Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Fahp, Topsıs, 
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Design An Intelligent Decision Support System For A Football Team Management 

 

 

Doç.Dr. Sakir Tasdemir - Mustafa Aadel Al-Asadi 
 

ÖZ 

 

 Decision making is the process of study and selecting the best alternative based on the values and 

preferences of the decision maker. Machine Learning is one of the main ways to make intelligent decisions 

through the implementation of systems called Intelligent Decision Support Systems (IDSS). Intelligent 

Decision Support Systems (IDSS) can be implemented through number of machine learning algorithms 

which are used to enable decision support systems (DSS). DSS are designed and used for many sectors like 

tourism, aviation, medicine, education and sports (like rugby, tennis, basketball & football). In football, 

DSS are used in different areas such as team selection, scheduling league and identifying talent in football 

players. But there are few studies about decision support systems or algorithms have been made that could 

be utilized by decision makers to aid in the process of forming a strong team. One of another main challenge 

in team management is concern on how to choose preferred available position to each player in team. Every 

one of these assignments require a considerable measure experience in coaching and make decision. 

Generally, there is no formula or scientific equations to identify the most appropriate position for every 

player in a particular team formation. Where this function is carried out by coaches using their experiences 

and some personal perceptions about players. Therefore, football managers may need to use a decision 

support system to aid their decision-making process. In the same context, one of the other challenges for 

football managers is knowing how the skill of players changed over time because predicting player's skill 

will help managers to make suitable decisions like sell, buy and contract renewal. In this paper we seek to 

design IDSS which have abilities to find the best available squad according to formations of play such as 

4-4-2, 3-5-2, etc. In the same time the system also has abilities to predict preferred available position for 

each player in team such as center back, wingers, striker, etc. Finally, we will seek through the system to 

predict dribbling skill for each player (where previous studies indicated the most important technical skill 
and most discriminating variable among players skills is dribbling). 

Anahtar Kelimeler: Intelligent Decision Support Systems (Idss), Football, Team Management 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

225 
 

Enerjı̇sı̇nı̇ Yenı̇lenebı̇lı̇r Kaynaklardan Elde Eden Spor Tesı̇slerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇, Ülkemı̇z ve 

Dünyadakı̇ Uygulamaları 

 

 

Öğr.Gör. Uğur Kılıç - Öğr.Gör. Cemal Özman 
 

ÖZ 
 

 Küreselleşen dünya, artan sanayileşme, kentleşme oranlarının hızlı yükselişi dünyanın enerji talebini her 

geçen gün arttırarak enerjiyi dünyanın en önemli gündem maddesi haline getirmiştir. Talebin artması ile 

arz-talep dengesi kaygıları oluşmaya başlamıştır. Dünya Enerji Forumu petrol-doğalgaz-kömür gibi fosil 

yakıtların hızlı tükenişine vurgu yapmaktadır. Buna bağlı olarak enerji verimliliği her türlü tüketim 

noktasında önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda yapılabilecek çalışmalardan biri de spor tesislerinin 

güneş enerji sistemleri ile donatılmasıdır. Ülkemiz güneşlenme potansiyeli yüksek ülkeler arasındadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve 

ışınım şiddeti verileri incelenecek olursa ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük 

toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu 

görülecektir. Yüksek ışınım değerlerine rağmen hala yeterli yatırım değerlerine ulaşılamamıştır. Spor 

tesislerinde ise bu yatırımlar yok denecek kadar azdır. Spor tesisleri gerek kurulum alanları, gerek çevreleri 

bakımından güneş enerji sistemlerinin kurulumu için oldukça uygundur. Örneğin San Francisco’daki 

AT&T Park Stadyumu çevresine ve çatısına döşenen güneş panelleri ile yaklaşık 5200 evin enerji ihtiyacını 

karşılamaktadır. Kendi enerjisini kazanmak bir yana adeta enerji üretim santrali formatına dönüşmüş 

stadyum haline gelmiştir. Üstelik stadyumlar sadece enerji üretim tesisi olmakla kalmayacak güneş 

enerjisine olan farkındalığın, enerji verimliliğine olan duyarlılığın adeta lansman merkezi haline 

dönüşecektir. 40 000 kişilik bir stadyumu düşünelim çatısında güneş enerji sistemleri ile üretilen enerji 

müsabakalar esnasında enerji talebini karşılayacak, müsabaka olmadığı anlarda üretim tesisi gibi çalışarak 

ulusal elektrik şebekesini besleyecek ve müsabakaya gelenlerin ilgisini toplayarak enerji verimliliğine 

hassas toplumların oluşmasını sağlayacaktır. Bu çalışmamızla yapılabilecek uygulamalara ait farkındalığın 
arttırılacağı öngörülmektedir. 
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Evaluatıon Of Stadıum Locatıons By Usıng Ahp-Topsıs Method: Audıence Perspectıve 

 

 

Researcher Uğur Orhan Karaköprü - Asst.Prof.Dr Özgür Kabadurmuş 
 

ÖZ 

 

 After the industrialization of sports, stadiums have been considered as entertainment centers more than 

just venues for matches. Stadiums are also a potential for sports clubs to raise their income and attract more 

supporters. Therefore, location of a stadium is as important for audiences as for sports clubs. In this paper 

a two-step Multi-Criteria Decision Making Model have been proposed to evaluate the location of the 

stadiums by audience perspective and a case study that covers the three new stadium construction in Izmir, 

Turkey which is being built for three sports clubs in Izmir, Turkey, Goztepe, Karsiyaka and Altay, 

respectively. In first step, Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used to determine the weights of the 

criteria. In second step, TOPSIS method has been used to evaluate the alternatives. There are three identified 

criteria and five sub-criteria that affects the location of the stadium if it is good or not according to the 

audiences. These criteria are: (1) accessibility, (2) capacity, (3) social facilities. Accessibility criterion has 

three sub-criteria. These are: (1) automobile park capacity, (2) accessibility by subway, (3) accessibility by 

bus. Also, there are two sub-criterion have been identified for social facilities criterion: (1) social facilities 

inside the stadium, (2) social facilities inside the stadium. The new stadium locations have been evaluated 
and the stadium with the best location is found. 

Anahtar Kelimeler: Multi-Criteria Decision Making (Mcdm), Logistics, Sports Clubs, Analytic 
Hierarchy Process (Ahp), Topsıs 
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Futbol Oyuncularını Çalıştırmak ve Motı̇vasyonlarını Artırmak İ̇çı̇n Top Fırlatma Makı̇nesı̇ 

Tasarımı 

 

 

Öğr.Gör. Cemile Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Humar Kahramanlı - Öğr.Gör. Mustafa Arslan - 

Öğr.Gör. Gökhan Yalçın - Prof.Dr. Turgut Kaplan 
 

ÖZ 

 

 Oyuncuların her seviyedeki teknik düzeylerini ortaya koyabilmek onların daha verimli çalışmalarını 

sağlayacaktır. Alan oyuncuları, kaleci ve antrenör için mükemmele giden yol tekrarlarla sağlanmaktadır. 

Bu tekrarların her zaman eşit ve kabul edilebilir seviyede olabilmesi ancak bir makine yardımı ile 

olabilmektedir. Özellikle de bireysel çalışmada başarıların arttırılabilmesi sürekli çevrimler sayesinde 

olabilmektedir. Bu çalışmada, tam bir eğitim değerlendirmesi ve tekrarlama sayısı için futbol topu atış 

makinesi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tasarımı yapılan makine istenilen yerleştirme, hız ve 

döndürme parametrelerini kapsayacak şekilde olmuştur. Makinede top yükleme sistemi olması ile de çok 

sayıda top kullanılabiliyor olup bireysel çalışma yapılmasına da katkı sağlayacaktır. Parametrelerin 

sağlanabilmesi için PLC yazılımından faydalanılmıştır. Yazılım sayesinde arayüz oluşturulmuş operatör 

paneli üzerinden otomatik veya manuel olarak antrenörlerin belirleyeceği tüm eğitim parametrelerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Top Fırlatma Makinesi, Oyuncu Eğitimi, Bireysel Çalışma, Plc 
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Futbolda Bı̇reysel Antrenman ve Teknı̇k Değerlendı̇rme İ̇çı̇n Elektronı̇k Kale Tasarımı 

 

 

Öğr.Gör. Cemile Arslan - Dr. Öğretim Üyesi Humar Kahramanlı - Öğr.Gör. Mustafa Arslan - Dr. 

Mustafa Nevzat Örnek 
 

ÖZ 
 

 Teknik, spor dalına özgü hareketlerin amaca uygun bir biçimde ve olabildiğince ekonomik olarak 

yapılmasını ifade eden bir kavramdır. Teknik gelişimindeki yetersizlik, sporcunun spor türündeki verimini 

sağlayacak fiziki kapasitesinin artmasına engel olur. Bu bakımdan teknik düzey, yarışmaya yönelik spor 

anlayışında çok önemlidir. Futbolda teknik, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada 

bireysel antrenmanlarda ve teknik değerlendirmelerde futbolcuların tekniklerini geliştirmek için bir sistem 

tasarlanmıştır. Duran topa vurarak veya hareketli topu karşılayarak futbolcunun topu kaleye atması 

istenecektir. Bu durumun sonucunda topun kaleye girip girmediğini tespit etmek için ışık perdesi 

kullanılmıştır. Futbolcunun topu, belirlenen süre içerisinde hedefe atması istenmiştir. Bu süre kale direkleri 

üzerine yerleştirilen ledlerin renk değiştirmesiyle futbolcuya bildirilmiştir. Futbolcunun topu istenilen 

sürede atıp atamadığı ölçümü ve bu sürenin belirlenmesi mikrodenetleyicisi olan bir elektronik karttan 

alınan veriler ve yazılım aracılığıyla yapılmıştır. Sistem futbolcunun bireysel antrenman yapmasına ve 
isabet performansının tespit ve takip edilmesine imkân sağlayacaktır. 
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Spor Oyunlarında Gps Kullanımı 

 

 

Öğr.Gör. Yener Türen - Tuna Erol 
 

ÖZ 

 

 Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak uydu sistemleri ve türevleri ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle konum belirleme ve navigasyon amaçlı uydular daha çok anlık koordinat, hız ve zaman 

belirlemeye yönelik bizlere bilgi sunmaktadır. Önceleri GPS (Global Positioning System) olarak anılan bu 

sistemlerin sayısı günümüzde dörde çıkmıştır. Farklı ülkelere ait sistemlerin günümüzdeki ortak adı GNSS 

(Global Navigation Satellite Systems) olarak anılmaktadır. Gündelik hayatta, akıllı telefonlarımızda yer 

bildirimi, araçlarımızda yol güzergahı bulma şeklinde karşımıza çıkan bu uygulamalar, mühendislik 

ölçmelerinde ise daha hassas ve doğru bilgileri bize sunmaktadır. Konum belirleme ve navigasyon, özellikle 

şeritvari yarışlarda güzergah boyunca yarışmacıların konumunu, hızını ve zamanını çok hızlı ve anlık olarak 

sunabildiğinden spor camiasına da girmiştir. Örneğin, doğa sporlarında; dağcılık, doğa yürüyüşleri, 

oryantiring gibi yarışmalarda, atletizmde; maraton, bayraklı koşu yarışlarında, motor sporlarının tümünde, 

yelken ve kano gibi su sporlarında, kış sporlarında yer alan, kayakla uzun atlama, slalom gibi yarışmalarda, 

GPS aktif olarak kullanılmaktadır. Son olarak takım oyunları içerisinde, özellikle antrenman esnasında çok 

sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sporların başında futbol örnek olarak verilebilir. Örneğin 

futbolcuların antrenmanda ya da maç esnasında, oyunda kaldıkları süre boyunca, kaç kilometre koştukları, 

hangi futbolcunun sahanın neresinde daha çok bulunduğunu tespit etmekte kullanılmaktadır. Pahalı bir araç 

olmasına rağmen, hassas bir şekilde teknik olarak sporculara ve antrenörlere eğitim programlarını 

uyarlamak, oyun performansı ile iş hızını ve fiziksel harcamaları değerlendirmek için ek bilgiler ve veriler 

sağlamaktadır. Bu tür teknolojilerin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Bu çalışmada özet olarak, GPS ile 

konum belirlemenin spor oyunlarına katkısı anlatılmıştır. GPS sisteminin nasıl çalıştığı ve koordinat, hız 

ve zaman bilgilerini kullanıcılara nasıl sunduğu irdelenmiştir. Ayrıca farklı araştırmacılar tarafından 

konuyla ilgili uygulamalı yapılan çalışmalara atıflar yapılmış, tespit edilen çarpıcı sonuçlar derlenerek 
paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gps/gnss, Konum Belirleme, Navigasyon, Spor Oyunları. 
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Verı̇ Zarflama Analı̇zı̇(Vza) Yöntemı̇yle Spor Okulu Branşlarının Verı̇mlı̇lı̇k Hesaplaması 

 

 

Arş.Gör. Uğur Orhan Karaköprü - Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kabadurmuş 
 

ÖZ 

 

 Son yıllarda, endüstriyelleşen ve büyük bir sektör haline gelen sporda, spor kulüpleri çoğunlukla dernek 

statüsünde olmalarına rağmen birer firma gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Buna bağlı olarak, firmalarda 

uygulanan yöntemler, spor kulüpleri için de hayata geçirilmelidir. Sporun endüstriyelleşmesinden sonra bu 

konuda yapılan çalışmalarda gözle görülür bir artış yaşanmış olsa da, literatürdeki çalışmalar görece azdır. 

Çok büyük hâle gelen spor endüstrisinde, spor kulüplerin mâli açıdan yeterli konumda bulunması için farklı 

gelir kaynakları yaratma arayışı başlamıştır. Sonucunda spor okulları, kazan-kazan mantığıyla, hem genç 

yaştaki çocuklar için spor yapma fırsatı sağlamakta hem de spor kulüpleri için önemli bir gelir kaynağı 

olmaktadır. Spor okullarının verimli çalışmasının, spor kulüpleri için önemi büyüktür. Bu çalışmada, Veri 

Zarflama Analizi(VZA) kullanılarak, bir spor kulübündeki spor okullarının branşlara göre verimliliği 

hesaplanması için bir model geliştirilmiştir ve gerçek verilerle vaka analizi yapılmıştır. Modelde 

kullanılmak üzere belirlenen kriterler (1) Spor okulu öğrenci sayısı, (2) Antrenör/Personel Maliyeti, (3) 

Haftada bütün yaş gruplarının yaptığı toplam antrenman saati ve çıktı olarak (1) Gelir belirlenmiştir. Vaka 

analizinde İzmirspor Spor Kulübü’nün verileri kullanılmış ve spor okulundaki branşların verimliliği 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme(Çkkv), Veri Zarflama Analizi(Vza), Spor, Verimlilik 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

231 
 

Bı̇yoelektrı̇k İ̇mpedans Analı̇zı̇ ve Tahmı̇n Etme Denklemlerı̇yle Hesaplanan Bazal Metabolı̇zma 

Hızlarının Karşılaştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Müge Yılmaz - Arş.Gör. Merve Çapaş (Anlatıcı) - Arş.Gör. Meliha Çavdar 
 

ÖZ 
 

 Bazal metabolizma hızını (BMH) belirlemede prediktif denklemler ve biyoelektrik empedans analiz 

(BIA) yöntemiyle çalışan cihazlar kullanılmaktadır. Araştırmamızda; Beden kütle İndeksi 18.5-24.9 kg/m2 

aralığında, 18-25 yaşlarındaki kadınlarda BIA ve prediktif denklemlerle saptanan BMH karşılaştırmak 

amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırma 204 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin BMH değerleri 

BİA, WHO, Schofield, Harris-Benedict, Owen, Henry ve Rees denklemleriyle saptanmıştır. BİA ölçümü 

referans ölçüm kabul edilmiştir. Denklemlerin BMH’nı referans ölçüme göre doğru tahmin etme oranı 

sırasıyla; Schofield (%89.7), WHO (%88.7), Henry ve Rees (%81.4), Harris-Benedict (%41.7), Owen 

(%3.9)’dır. Denklemler arasında fazla tahmin etme oranı en yüksek Harris-Benedict (%55.4), eksik tahmin 

etme oranı en yüksek Owen (%96.1) denklemidir. Ortalama hata oranı en az sırasıyla WHO (%-0.53 

minmax: %-14.6+%9.6) ve Schofield denklemidir (%-1 minmax: %-15+%9.1). Normal ağırlıktaki 

genç kadınlarda BİA yöntemiyle saptanan BMH’na en yakın sonuç veren prediktif denklemlerin WHO ve 
Schofield olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bazal Metabolizma Hızı, Biyoelektrik Empedans Analizi, Prediktif Denklemler 
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Effects Of A Training Protocol On Bdnf Levels, Mobility, Falls Efficacy, Dynamic Balance İn A 

Sample Of İndividuals Dwelling İn A Health Care Center 

 

 

Dr. Sedigheh Hosseinpour Delavar 
 

ÖZ 
 

 Introduction: The purpose of this study was to quantify the effects of a training protocol on BDNF levels, 

mobility, falls efficacy, dynamic balance in a sample of individuals dwelling in a health care center. 

Therefore, 24 elder individuals with dementia involved experimental group (n=12, age: 73±5.46 yrs, height: 

169.41±4.67 cm, weight: 63.75±4.65 kg), control group (n=12, age: 70.33±5.59 yrs, height: 169.66±4.49 

cm, weight: 63±5.16 kg), and 24 health elderly individuals involed experimental group (n=12, age: 

72.91±6.61 yrs, height: 169±6.06 cm, weight: 62.41±4.66 kg), control group (n=12, age: 72±6.07 yrs, 

height: 168.83±4.4 cm, weight: 62.91±4.92 kg) were selected as a sample. This study performed pretest- 

post-test with 4 groups. 24 hours before and after the protocol performing all variables were obtained from 

the study samples. Besides, to measure the level of BDNF, blood sample was taken from each participant. 

This training protocol performed three days a week, for 8 weeks which was took 20 minutes every session. 

Independent and dependent t test used to obtain the pre and post-test differences. Following eight weeks of 

trainings the results were as follows. Significant increases in the post training values of BDNF (p=.000, 

t11=9.389), falls efficacy (p=.039, t11=2.296), and م mobility (p=.000, t11=4.727) levels in health elderly 

individuals compared with elder individuals with dementia. There were not seen any differences between 

two control groups in post-test compared with pre-test. In conclusion, based our results this study suggests 

that integrated motor cognitive training improved BDNF levels, falls efficacy, and mobility in healthy and 

individuals with dementia which is support the dominant effect of our training protocol on physical aspects 

as a factor to prevent of dementia in future. 

Anahtar Kelimeler: Integrated Motor Cognitive Training - Brain's Neurotrophins(Bdnf) - Motor 

Performance -Elderly - Dementia 
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Elı̇t Karatecı̇lerde Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerı̇ Bartın İ̇lı̇ Örneğı̇ 

 

 

Burcu Özlükan 
 

ÖZ 

 

 Bu Çalışma; Bartın İlindeki karatecilerde sakatlanma sıklıkları ve sakatlık nedenlerinin tespit edilerek, 

sporcuların sakatlık öncesi alabileceği önlemleri ve sakatlık sonrası ilk yardım şeklindeki tedavi 

yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 11 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 33 

kareteci gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.00 paket programında yüzdelik dilimleri 

ve frekans dağılımları alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda özellikle 

sporcuların hazırlık dönemi yetersiz antrenmanlardan, antrenmanlardaki aşırı yüklenmelerden, giyilen spor 

ayakkabılardan, salon ve oyun zeminlerinden ve rakiple mücadeleden kaynaklı olduğu. Ayrıca 

karatecilerde en çok sakatlanma türünün burkulma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; 

Karatecilerin sakatlanma risklerini azaltmak için; müsabaka süreleri, müsabaka zemini, sakatlık oluşma 
şekilleri ve sakatlanma bölgelerine antrenörlerin dikkat etmeleri gerektiği önem arz etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karate, Sakatlık 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

234 
 

Güreş Sporcularının Besinsel Destek Kullanım Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi 

 

 

Arş.Gör. Eren Canbolat - Prof.Dr. Funda Pınar Çakıroğlu 
 

ÖZ 

 

 Ergojenik destekler içerisinden besinsel desteklerin sporcular arasında yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bu çalışma güreş sporcularının besinsel destek kullanım alışkanlıklarının incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim görmekte olan ve en az 3 yıldır bu sporla uğraşan 96 erkek güreş sporcusu katılmıştır. Çalışma 

için OMÜ KAEK 2016/26 karar nolu etik kurul izni alınmıştır. Çalışma bulgularına göre sporcuların 

%33,3’ünün besinsel destek kullandığı ve bunun %50,0’sinin antrenör önerisiyle gerçekleştiği 

belirlenmiştir. Kullanım nedenleri arasında en çok verilen yanıt kas miktarını arttırmak (%56,3) ve yorgun 

hissetmemek (%46,9) olmuştur. Kullanımı yaygın olarak görülen besinsel destekler whey proteini (%71,9), 

kreatin (%62,5), glutamin (%59,4) ve BCAA (%50,0) olarak belirlenmiştir. Sporcular için besinsel destek 

kullanımına ilişkin genel öneriler bulunmamasına rağmen, sporcular arasında yaygın olarak besinsel destek 

kullanımı görülmektedir. Bu durum sporcuların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenden dolayı 

sporcular enerji ve besin ögesi gereksinimlerini normal diyetle karşılamalı; bu gibi destekler ihtiyaç 
duyulduğunda bir beslenme uzmanı eşliğinde kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Güreş, Sporcu Beslenmesi, Ergojenik Destekler, Besin Destekleri. 
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KKTC’de Vücut Gelı̇ştı̇rme Sporcularının Beslenme ve Kas Gelı̇şı̇mlerı̇ Hakkında Bı̇lgı̇ Düzeylerı̇; 

Nı̇tel Bı̇r Çalışma 

 

 

Öğr.Gör. Mustafa Behlül 
 

ÖZ 
 

  Yarı profesyonel ve profesyonel olan sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin kas gelişimi üzerine 

etkisinin ne derece bilinçli bir şekilde yapıldığını ve sporcuların en önemli dikkat etmesi gereken fakat 

yapılan araştırmada bilgi yetersizliğinin doğan önemli bir sorun olarak görülmektedir(Oktar,2003). 

Beslenme ve sağlık konusu incelendiğinde sporcuların alması gereken karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, 

mineral ve suyun ne derecede ne saatlerde diliminde alınması gerektiği bunun yanında ergonejik yardımın 

vücutlarındaki yararları ve zararlarının ne derecede olacağı ne şiddet ve plana bağlı antrenman bilgilerine 

sahip oldukları bu araştırmada ele alınmaktadır(Pehlivan,2010). Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kapsamında durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların KKTC’nin Lefkoşa 

bölgesinde bulunan fitness salonlarını kapsamaktadır. Bu salonlarda çalışan 20 profesyonel ve yarı 

profesyonel (10 kadın, 10 erkek) sporcular üzerinde basit rastsal örneklem kullanılarak görüşme usulü 

alınan bilgiler doğrultusunda sporcuların kas gelişimi ve beslenme bilgileri araştırılmış, sporcuların 

beslenme açısından yetersiz kalındığı ve belli zamanlarda ise yapay beslenmeye başvurduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak antrenörlerin, yarı profesyonel ve profesyonel sporcuların beslenme bilgisi antrenman bilgisi 

konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beslenme, Antrenman Bilgisi, Ergonejik Yardım 
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Masajın Kardiyak Otonom Sinir Aktivitesine Gerçek Zamanda Etkisini Noninvaziv Olarak 

Değerlendirmesi 

 

 

Prof.Dr. Ramiz Arabacı - Arş.Gör.Dr. Recep Görgülü - Arş.Gör. Hüseyin Topçu - Okutman 

Günaydın Kırcı 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı, sırt masajının, kalp atım hızı değişikliği (KAHD) üzerinde gerçek zamanlı 

etkisini nonivaziv olarak incelemektir. Araştırmaya düzenli olarak egzersiz yapan 11 üniversite öğrencisi 

gönüllü olarak katıldı (ortalama yaş 23.4±1,71 yıl, boy 176,1±5,97 cm, ağırlık 74,07±10,81 kg, VKI 

23,88±3,26 kg/m2). Çalışmaya katılan bireylerin sırt bölgelerine 15 dk İsveç klasik masajı uygulandı. 

Katılımcıların masaj öncesi 10 dk dinlenme ve masaj sonrası yine 10 dk dinlenme KAHD verileri Polar 

V800 kalp atım hızı monitörü saat ve bu saat ile uyumlu Polar H7 KAH sensörü ile belirlendi. Elde edilen 

verilen SPSS for Windows programında One Way Anova testi ile analiz edildi. Deneklerin masaj öncesi, 

esnasında ve sonrasında ortalama HR, SDNNi, rMSSD, pNNxx), LF, HF, LFnu, LF/HF oranları ölçüldü 

ve karşılaştırıldı. Sonuç olarak 15 İsveç klasik sırt masajın KAHD ve parametreleri üzerinde etkisi olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Masaj, Nabız, Polar 
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Ortaokul Çocuklarında Obezite, Fiziksel Aktivite, Oksijen Satürasyonu ve Bazı Motorik Ölçüm 

Değerleri İ̇lişkisi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Yıldız 
 

ÖZ 
 

 Ortaokulda okuyan 11 ve 12 yaş grubu çocuklardan bir kesit ile; obezite, fiziksel aktivite ve bazı fiziksel 

ölçüm değerleri bilgilerine ilişkin spesifik durum tespiti yaparak bunların arasındaki ilişki araştırılması 

amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi olarak, her kesimden öğrenci barındırdığı varsayılan Batman il 

merkezinde yeralan bir ortaokul seçildi. Çalışmaya 328 öğrencinin verileri dahil edilmiştir. Beden Kütle 

İndeksi (BKİ) persentillerine göre, tüm öğrencilerin zayıflık oranı % 20,4, normal % 68,3, hafif kilolu % 

7,3 ve obez % 4 olarak tespit edildi. Bu çalışmada tespit edilen hafif kilolu veya obez oranı, batı illerinde 

yapılan çalışma verilerinden daha düşük olduğu görüldü. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha az 

düzenli fiziksel aktiviteye katıldıkları tespit edildi. Beden eğitimi dersinin 1 gün olduğu düşünüldüğünde, 

2 gün ve üzeri sıklıkla fiziksel aktiviteye katılım oranı tüm öğrencilerde % 81,1 ile yüksek olarak 

kaydedildi. Erkeklerde fiziksel aktivite gün sayısı ve oksijen satürasyonunun diğer ölçüm değerleri ile 

anlamlı herhangi bir ilişkisi bulunmadı. Erkeklerde el kavrama kuvveti ile boy, kilo, BKİ ve dikey sıçrama 

arasında ileri dercede anlamlı pozitif ilişki bulundu. Erkeklerde dikey sıçramanın; boy ve BKİ ile pozitif 

ilişkisi anlamlı bulunurken kilo ile beklenen negatif ilişkisi bulunamadı. Erkeklerden farklı olarak kızlarda 

fiziksel aktivite gün sayısının; BKİ, dikey sıçrama ve oksijen satürasyonu ile pozitif ilişkisi anlamlı 

bulundu. Kızlarda el kavrama kuvvetinin; boy, kilo, BKİ ve dikey sıçrama ile ileri derecede pozitif ilişkisi 

bulundu. Obezite ile mücadelede zayıf çocuklar ihmal edilmemeli, fiziksel aktivite önerilerinin yanında 
yeterli ve dengeli beslenme çözümleri aranmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenli Fiziksel Aktivite, Obezite, Oksijen Satürasyonu, Ortaokul Öğrencileri 
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Sporcularda Performansı Etkı̇leyen Besı̇nler 

 

 

Arş.Gör. Merve Çapaş 
 

ÖZ 

 

 Özet: Sportif performans; sporcunun atletik iş üretebilme becerisi, üretim kalitesi ve kapasitesinin 

bileşkesi ve yapılması gereken bir atletik görevin yerine getirilmesi sırasında başarı için olumlu ve olumsuz 

etkenler çerçevesinde ortaya konulan çabaların bütünü olarak ifade edilir. Sportif performansı etkileyen 

içsel ve dışsal faktörler vardır. Beslenme de bu dışsal faktörlerin en etkili olanlarından biridir. Çeşitli 

besinlerin performans üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu besinlerden bazıları süt, muz, montmorency vişne, 

pancar suyu, badem, bitter çikolata, chia tohumu, kaju elma suyu, şeker kamışı suyu, alkol ve kafeindir. 

Yapılan çalışmalarda sütün kuvvet ve dayanıklılık sporlarında enerji içeceği ve soya proteinli içeceğe göre 

egzersiz sonrası toparlanmayı daha hızlı sağladığı görülmüştür. Uzamış yoğun egzersiz boyunca ve 

öncesinde muz alımı; performansı destekler, uygun yakıt substrat kullanımını sağlar, maliyeti uygundur. 

Pancar suyu ve bitter çikolata içerdiği nitrat(NO3- ) ve nitrik oksit (NO) sayesinde oksijen alımını artırarak, 

yorgunluğu azaltıp dayanıklılığı artırır. Badem arginin etkisiyle insülin sekresyonunu, kas glikojen 

sentezini artırır. Sonuç olarak besinlerin performans üzerine etkisi vardır. Sporculara uygun antrenman ve 
diyet programı doğal besinlerle zenginleştirilerek performans artışı sağlanabilir 

Anahtar Kelimeler: Spor, Performans, Doğal Besinler 
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Sporcuların Protein Tüketimine ve Kullandıkları Protein Desteklerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar 

 

 

Arş.Gör. Eren Canbolat - Arş.Gör. İ̇smail Mücahit Alptekı̇n - Prof.Dr. Funda Pınar Çakıroğlu 
 

ÖZ 

 

 Proteinler hasarlı vücut dokusunun onarılmasındaki ve egzersiz sonrası yeniden kas protein sentezinin 

sağlanmasındaki görevlerinden dolayı sporcuların beslenmesinde en çok dikkat çeken besin ögesi olarak 

bilinmektedir. Uzmanlar, sporcuların protein gereksinimlerinin normal bireylere göre daha fazla olduğunu 

ifade etmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda da sporcuların normal bireylere göre yaklaşık iki kat daha fazla 

günlük protein gereksinimi olduğu belirtilmektedir. Güncel kılavuzlar incelendiğinde sporcuların günlük 

protein gereksinimlerinin 1,2-2,0 gr/kg arasında değiştiği görülmektedir. Ancak geçmişten günümüze 

sporcular ve antrenörleri arasında yüksek proteinli diyetler popüler bir hale gelmiştir. Bu durumun 

sebeplerine sporcuların ve antrenörlerinin yetersiz beslenme bilgi düzeyine sahip olması, antrenman sonrası 

toparlanma süresini kısaltma ve kas kütlesini arttırma istekleri gösterilebilir. Yüksek protein tüketen 

sporcularda ikincil dehidratasyon, gut, karaciğer ve böbrek hasarı, şişkinlik, ishal gibi sağlık problemlerinin 

görülme riski artmaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak bu derleme çalışmada sporcuların günlük 

alması gereken protein miktarlarına ve sporcular arasında kullanımı yaygın olan protein desteklerine 
yönelik tanımlayıcı ve güncel bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu Beslenmesi, Protein Tüketimi, Besin Destekleri. 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

240 
 

Tendon Hasarlı Amatör Sporculara Uygulanan Rehabı̇lı̇tasyon Yöntemlerı̇nı̇n Ağrı Düzeyı̇ne 

Etkı̇sı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. Uzm. Fzt. Müşerref Sedef 
 

ÖZ 
 

 1.Giriş Tendonlar; kaslarda üretilen hareketi bağlı oldukları kemiklere ileterek, insan vücudunun 

hareketini sağlayan önemli yapılardır. Bilinçsiz spor yapan amatör sporcuların tendonları aşırı zorlama veya 

dış etkenler sonucu hasar görebilmekte böylece hareketleri kısıtlanmakta ve aşırı ağrı çekmektedirler. Bu 

hastalar, tendonun şişmemesi, skar gelişmesinin önlemesi, ağrı ve hipersensitivitenin azaltılması, tendonun 

yapısı içerisinde yeniden hareketinin sağlanması, hasarlı uzvun ortezlenmesi, dikilen tendon uçlarının 

yeniden ayrılmasının ve rüptürünün önlemesi için fizik tedavi programına alınmaktadır. 2.Amaç Bu 

çalışma, amatör sporlar sırasında tendonları hasarlanan fizik tedavi hastalarının rehabilitasyon öncesi ve 

sonrasındaki ağrı düzeylerinin belirlenerek, rehabilitasyonun tendon ağrılarını azaltmadaki etkisinin tespiti 

amacıyla yapılmıştır. 3.Yöntem 2013-2015 yılları arasında tendon rehabilitasyonu için fizik tedavi ve 

rehabilitasyon programına alınan amatör sporcular arasından, gönüllülük esası ve tesadüfi örneklem 

yöntemiyle seçilen, 25-40 yaş gurubu, üniversite mezunu ve evli 20 erkek, 8 bayan hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir. Hastaların hasarlı eklem ve uzuvları ortezlerle istirahata alınmış, tendonları izometrik, pasif, 

aktif, aktif yardımlı, aktif, ilerleyici dirençli, duyu bütünleyici egzersizler ve germe yöntemleriyle rehabilite 

edilmiş, durumlarına göre tedaviye elektroterapi, sıcak ve soğuk uygulamalar, beceri artırıcı ve günlük 

yaşam aktiviteleri egzersizler eklenmiştir. Rehabilitasyon programı öncesi ve program sonunda, “Ağrı 

Kalitesi Değerlendirme Ölçeği” (Pain Quality Assessment Scala) uygulanarak, hastaların ağrılarının türü, 

hassasiyeti, şiddet ve nitelikleri belirlenmiş, aralarındaki fark “İki Eş Arasındaki Farkın Anlamlılık 

Testiyle” test edilmiştir. 4.Bulgular Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 33 ± 6, Vücut Kitle 

İndeksi 22 ± 2,4 kg/m² olarak tespit edilmiştir. Hastaların “Ağrı Kalitesi Değerlendirme Ölçeğine” göre 

rehabilitasyon öncesi ve sonrası hissettikleri ağrı skorları arasındaki farklarının ortalaması D=5,75 standart 

sapması s=1,44, standart hatası SD= 0,27 olarak hesaplanmıştır. 5.Tartışma ve Sonuç Bulgulara “İki Eş 

Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi” uygulanarak (t:21) olarak bulunmuştur. Bulunan değer, alfa 0.05 

yanılma düzeyi ve n-1 düzeyindeki tablo (t:2,052) değerinden büyük olduğu için rehabilitasyon önce ve 

sonrasındaki ağrı skorları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, tendon rehabilitasyonun 
tendonun iyileşmesini sağlayarak ağrı düzeyini düşürdüğü sonucuna varılmıştır. 
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Geleneksel Sporlarımızdan Değnek Çekı̇şmece Oyunu 

 

 

Dr. Abdullah Doğan - Doç.Dr. Mehmet Türkmen 
 

ÖZ 
 

 Eski uygarlıkların hemen hepsinde görülen geleneksel sporlar; her ulusun kültüründe farklı boyutta yer 

almış̧, farklı tatmin tarzı ve fonksiyonlar icra etmiştir. Geleneksel sporlar, Türklerin sosyal yapı ve 

yasayışlarının hemen her safhasında yer almış; sanat, edebiyat, adet ve geleneklerinde mühim bir yer teşkil 

etmiştir. Yapılan bu çalışmayla Kahramanmaraş ve Malatya illerinde geçmişte oynanan değnek çekişmece 

oyunu kayıt altına alınarak, bu oyunun tanıtımının yapılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve belge tarama teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca 

verilerin analizinde, söylem analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, oyunla alakalı 15 kişiyle 

görüşülmüştür. İki oyuncu dizlerini bükerek ve ayak tabanlarını birbirine yaslayarak karşılıklı otururlar. 

Oyuncular, elleriyle oyun değneğinden karşılıklı tutar ve hakemin başla komutuyla rakip oyuncuyu kendi 

tarafına çekmeye çalışırlar. Oyunculardan herhangi biri rakibi kendi tarafına çekerse oyunu kazanır; 

veyahut da oyun esnasında değneği bırakan oyuncu, oyundan elenir. Günümüzde Anadolu’da Mas güreşi 

olarak oynan bu oyunun, 1940’lı yıllara kadar Kahramanmaraş ve Malatya bölgelerinde “değnek çekişmece 
oyunu” adı altında yoğun bir şekilde oynandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sporlar, Değnek Çekişmece, Kahramanmaraş, Malatya 
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Kaybolmuş Kadı̇m Bı̇r Folklorı̇k Spor: Sı̇nsı̇n Güreşı̇ 

 

 

Doç.Dr. Mehmet Türkmen - Dr. Abdullah Doğan 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada; kadim Türk inancı olan, Gök-Tanrıcılık (Şamanizm)’tan kalma bir ritüelle yapılan “sinsin 

güreşi”nden bahsedilecektir. Sinsin: gerdekten önce ki gece damat evinin yakınlarında ateş yakılıp, davul-

zurna eşliğinde özel bir ritimle ateş etrafında dans edilmesidir. Bektaşi semahıyla örtüşen bu danslar 

arasında ertesi gün güreşecek, iddialı pehlivanların soyunmadan ciddi bir şekilde tutuşmalarına da “Sinsin 

Güreşi” denilmektedir. Bu çalışmayla; sinsin güreşi kayıt altına alınıp, tanıtımının yapılarak gelecek 

nesillere aktarılması amaçlandı. Araştırmada yüz yüze görüşme ve tarama yöntemi kullanıldı. Dönemi 

yaşamış 10 kişiyle görüşülerek, 10 alt başlık altında ele alındı. 1960'lı yıllara kadar Kahramanmaraş’ın tüm 

bölgesinde yoğun olarak yapılan, 1980’li yıllara değin sadece Afşin ilçesinin Binboğa köylerinde 

düzenlenen Sinsin güreşi; küreselleşmekten nasibini alarak son 40 yıldır hiç yapılmadığı anlaşıldı. 

Günümüzde sinsin güreşinin bir versiyonu; sadece Gök-Tanrı inancını benimseyen Sibirya Türk 

halklarının, Şaman ayinlerinde yakılan ateş etrafında dokuz iddialı güreşçinin güreş tutmalarıyla 

yaşayabilmekte olduğu görülebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Spor, Sinsin Güreşi, Şaman Ayini, Kahramanmaraş 
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The İntroduction Of Zurkhaneh Sports And Koshti Pahlavani (The National Sport Of Iran) 

 

 

Researcher Dr. Vali Alizadeh - Assoc.Prof.Dr Javad Shahlaee - Assoc.Prof.Dr Habib Honari 
 

ÖZ 

 

 A national sport is a sport or game that is considered to be an intrinsic part of the culture of a nation. The 

national sport is not necessarily (and not usually) the most popular sport in that country, but they are sports 

or pastimes that are important historically or culturally significant to the country.Varzesh-e bastani, also 

known as varzesh-e pahlvani, and Pahlevani and zoorkhanei ritual (the name UNESCO assigned to the 

martial art) is a traditional Iranian martial art. The traditional sport of Zurkhaneh is worth the sport. 

Zurkhaneh is a strong house, a ritual ambition, a spirit of generosity, chivalry, patriotic and a combination 

of sport, art and Literary. This traditional sport has played a major role in the strength and physical and 

mental development of the people in its millennial history. Zurkhaneh Sports is a cultural and spiritual 

heritage and a good source for the development of public sports.The purpose of this martial art is to train 

warriors to fight foreign invaders. Varzesh-e bastani is similar to Korean, Japanese, and Chinese martial 

arts. However, through the years, it gained the moral, ethical, philosophical, and mystical component of the 

Iranian Civilization. This martial art is a combination of calisthenics, strength training, and music. 

UNESCO recognized this as the world's longest-running forms of this kind of training. The place where 

Varzesh-e bastani is practiced is called the zurkhaneh. A photo of Imam Ali is always hung on the wall of 

every zurkhaneh. the Zourkhaneh (house of strength) is the traditional gymnasium where the sport of 

Varzesh-e Bastani or Pahlavani is practiced. The sport is sometimes known by this name. A Varzesh-e 

bastani session usually includes weight training and calisthenics, using wooden clubs, called the mil; metal 

shield, call the sand; and bow-shaped iron weight, called the kabbadeh or Kaman. Zurkhaneh sports have 

the main elements of health (muscle strength, muscular endurance, cardiac respiratory endurance, flexibility 

and body composition) and Factors of Physical Fitness are related to skill (speed, agility, ability, speed, 

balance, and coordination). Zurkhaneh Sports and Koshti Pahlavani Federation (IZSF) currently is working 

on regional, continental and global events, as well as training courses for expanding sport, health and culture 

in the world. The IZSF say welcomes all individuals, children, youth, adults and elderly people with any 
ability within the framework of the Olympic and Paralympic Movement. 
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Türk Kuşak Güreşı̇, Aba Güreşı̇ ve Judo Sporundakı̇ Teknı̇klerı̇n Karşılaştırılması 

 

 

Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım 
 

ÖZ 

 

 Giriş Türk kuşak güreşi, adını güreşçilerin giydikleri kuşaktan alan bir güreş türüdür. Kuşak güreşindeki 

bütün teknikler, kuşaktan tutularak uygulanmaktadır. Adını güreşçilerin giydikleri abadan alan aba 

güreşinde ise teknikler abadan tutularak yapılır. Judo, rakibi sırt üstü getirmeyi veya yerde kontrol etmeyi 

amaçlayan bir spordur. Kuşak güreşi, aba güreşi ve judo sporunda birbirleri ile benzerlik gösteren teknikler 

vardır. Amaç Bu çalışmanın amacı, kuşak güreşi, aba güreşi ve judo sporundaki temel tekniklerin benzerlik 

ve farklılıklarını ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Metot Bu çalışmada 2010-2014 yılları arasında, Ankara 

ve Eskişehir’de yapılan araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi tekniği ve görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma Sonuç olarak kuşak güreşi ve aba güreşinde uygulanan 7 

tekniğin, kuşak güreşi ve judoda uygulanan 12 tekniğin ve aba güreşi ve judo sporunda uygulanan 7 tekniğin 
paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan da bu sporların ortak kökenden geldiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Güreşi, Aba Güreşi, Judo. 
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Türk Kuşak Güreşı̇nde Yapılan Teknı̇kler 

 

 

Prof.Dr. Özbay Güven - Oğuzhan Sağım 
 

ÖZ 

 

 Giriş Türk Kuşak güreşi, adını güreşçilerin giydikleri kuşaktan alan bir güreş türüdür. Türk kuşak 

güreşindeki bütün teknikler rakibin dengesini bozarak yere yıkmak amacıyla, bu kuşaktan tutularak 

uygulanmaktadır. Amaç Bu çalışmanın amacı, Türk kuşak güreşinde yapılan temel teknikleri ayrıntılı bir 

şekilde incelemektir. Metot Bu çalışmada, 2010-2013 yılları arasında Ankara ve Eskişehir’de yapılan 

araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi tekniği ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma Türk kuşak güreşi kendi kurallarına ve tekniklerine sahip bir güreş türüdür. Bu 

çalışmada Türk kuşak güreşinde uygulanan; 15 temel tekniği, 12 bileşik atak tekniği, 4 savunma tekniği ve 

12 karşı atak tekniği tespit edilmiştir. Tekniklerin geleneksel isimleri tespit edilmiş, her birinin uygulanış 
süreçleri, aşamalı görsel anlatımlar kullanılarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kuşak Güreşi, Teknik, 
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Türk Okçuluğu ’nda Okçu Yüzüğü/zihgir/şast 

 

 

Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri 

Doğan 
 

ÖZ 
 

 Giriş ve Amaç İlk çağlarda avcılıkta kullanılan ok ve yay daha sonraları savaşlarda kendisini 

göstermiştir. Günlerce süren savaşlar düşünüldüğünde gün boyu yay germek belli bir kuvvet ve dayanıklılık 

gerektirmektedir. Bu kuvvet ve dayanıklılık talim yapılarak artırılmaya çalışılsa da okçu yüzüğü/zihgir/şast 

yardımıyla daha da etkili seviyelere getirilmiştir. Bu çalışmada, okçulukta mandallama tekniği ile atışta 

zihgirin yeri ve önemi anlatılacaktır. Yöntem Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi ile veri toplama araçlarından literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bulgular Zihgirin Türk 

Okçuluğunda mandallama tekniğinde kullanılması, okun hızını arttırmıştır. Zihgirin bir yüzükten farklı 

olarak büyük bir emek ve zaman istediği, yapıldığı malzemelerin işlenmesinin de ayrı bir titizlik 

gerektirdiği görülmüştür. Sonuç ve Tartışma Zihgir yayın gerilimine ve okun uçuşuna sanılandan daha fazla 
etki yapmaktadır. Uygun bir zihgir olmadan başarılı bir okçu olunamayacağı sonucuna varılmıştır. 
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Türk Okçuluğu’ Nda Yay Kirişi / Çile 

 

 

Arş.Gör.Dr. Neslihan Arıkan - Prof.Dr. Özbay Güven - Arş.Gör. Mehmet Yıldız - Bilal Hayri 

Doğan 
 

ÖZ 
 

 Giriş ve Amaç Okçuluk, yay ve ok başta olmak üzere kiriş/çile, zihgir, tirkeş, kubur, sadak, bilek siperliği 

gibi birçok yardımcı teçhizatla yapılmaktadır. Yay, ok ve kiriş birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kiriş/çile 

ise basitçe yayın ipi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, okçulukta kirişin/çilenin yeri ve önemi 

anlatılacaktır. Yöntem Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile veri toplama 

araçlarından literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bulgular Okçulukta kiriş/çile en az ok ve yay kadar 

önemlidir. Okçulukta kiriş/çile uygun olmazsa yay ve okun işlevini yitirdiği, kirişin/çilenin çok zor şartlar 

altında îmal edildiği ve yapıldığı malzemelerin de -deri, ipek, ibrişim, kıl vb.- işlenmesinin zorlukları 

vurgulanmıştır. Sonuç ve Tartışma Kiriş örmenin ayrı bir ustalık gerektirdiği ve herkesin kiriş öremediği 

anlaşılmıştır. Her kirişin her yaya uygun olmadığı; yay, kiriş ve ok arasında bir uyumun zorunlu olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Kış Sporlarında Geleneksel Olarak Gözlerı̇ Kardan (Ultravı̇yole Işınlarından) Koruma Yöntemlerı̇ 

 

 

Dr. Abdullah Doğan 
 

ÖZ 

 

 Karlı ortamlarda güneşten gelen ultraviyole ışınlarının yansıyarak gözün kornea tabakasında oluşturduğu 

tahribat neticesinde gözde oluşan rahatsızlığa, tıp dilinde “fotokeratit”, halk dilinde ise “kar körlüğü” 

denilmektedir. Bu çalışmada, geçmişte Türkiye’de geleneksel kış sporlarında (kızak, atlı kızak, avcılık vb.) 

gözleri ultraviyole ışınlarından korunma yöntemlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel 

yaklaşımlardan doküman toplama ve inceleme yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Ayrıca 

çalışmada çevrimiçi veri tabanları, kitap, dergi vb. veri toplama araçları kullanılarak alan yazın taraması 

yapılmıştır. Kar gözlüklerinin yoğun olarak kullanılmadığı dönemlerde, gözleri ultraviyole ışınlarından 

korumak için gözlerin önüne kurum, tava karası, kömür tozu, çamur ve boya, sürülmesi; ağaç dalının daire 

şeklinde bükülüp, üzerine siyah bir bez geçirilerek bir gözlük yapılması; gözlerin önüne gelecek şekilde 

ince bir siyah bez bağlanması, ceviz kabuğu delinerek gözlük yapılması, at kuyruğu kıllarından gözlük 

yapılması gibi yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında geçmişte insanların yakın çevresindeki 

materyalleri kullanarak gözlerini kardan (ultraviyole ışınlarından) korunma yöntemleri geliştirdikleri ve bu 
yöntemlerin bir kısmının günümüz sporlarında da kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Fas Spor Federasyonları İçin Örgütsel Performansın Değerlendirilmesine Doğru 

 

 

Doç.Dr. Zineb Jibraili - Prof.Dr. Said Ouhadi 
 

ÖZ 

 

  Our paper is divided into two Chapter, the first one will be a presentation of the model that we developed 

from the literature, and then, we contextualize that model to adapt it to Moroccan case. We start firstly with 

presentation and definition of the concept of organizational performance in NPSOs. Secondly, we provide 

a presentation of relevant studies measuring organizational performance in NPSOs with an indication of 

their benefit and weaknesses. After; on the basis of the results obtained from the literature, we present the 

most interesting model of evaluating organizational performance in sport organizations which will be 

inspired from all studied made before with taking into account their limitations, specially, we relied on 

model of koski ; Bayle and Madella, and the unified model made by Winand. We combined Five 

dimensions, each one of them had many determinants (ability to obtain resources (input) “Financial 

resources and Human resources determinant”, organizational dimension (throughput) “financial resource 

management, sport management and internal atmosphere”, Realization of objectives “financial and sport 

performance” (output), perception of stakeholders “internal and external” and the last one is the 

environment “services to society”. In the second section, we take that model and try to contextualize it to 

get adapted to our case, the objective is to adjust the model and combine it with what is actually practiced 
on the ground by using a qualitative Study. 
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Bakmak Ya da Görmek.. İ̇şte Bütün Mesele Bu: Tahı̇ncı̇oğlu Basketbol Lı̇gı̇ Müsabakalarında 

Marka Hatırlanırlığının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Ümit Can Büyükakgül - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı 
 

ÖZ 
 

 Marka farkındalığının iki bileşeninden biri olan marka hatırlanırlığı tüketicinin markayı zihninde 

canlandırabilmesi ve satın alma sürecinde markayı hatırlayabilmesidir (Öztuğ, 1997: 20). Marka 

hatırlanırlığını değerlendirmek için yoğun olarak kullanılan yöntemlerin başında yardımlı ve yardımsız 

hatırlama teknikleri gelmektedir (Babin ve Carder 1996; d'Astous ve Chartier 2000; Law ve Braun 2000; 

Nelson, 2002). Bu çalışma Tahincioğlu Basketbol Ligi televizyon yayınlarında marka hatırlanırlığını 

belirlemek için tasarlanmıştır. Bu amaçla; Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde örgün 

öğretimlerini sürdüren 55 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örneklem grubuna 19-23 Şubat 

2018 tarihleri arasında Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin 15. haftasında oynanan 8 müsabakanın toplam 27 

dakikalık özetleri izletilmiştir. Devamında yardımlı-yardımsız hatırlamaya ve demografik özellikleri 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu örneklem grubuna dağıtılmıştır. Elde edilen bulgular 

katılımcıların çoğunlukla ilk tercih olarak futbol (%76.4), ikinci tercih olarak basketbol (%56.4) ve üçüncü 

tercih olarak voleybol (%43.6) müsabakalarını medya vasıtasıyla izlediklerini göstermektedir. Ayrıca 

katılımcıların toplamda 86 farklı markanın yer aldığı videodan en fazla 13 markayı doğru olarak yardımsız, 

yardımlı olarak da en az 1, en fazla 33 markayı doğru hatırladıkları tespit edilmiştir. 18 markanın ise hiçbir 

katılımcı tarafından hem yardımsız hem de yardımlı olarak hatırlanamadığı belirlenmiştir. Yardımsız en 

çok hatırlanabilen 5 marka Banvit, Bilyoner, Pınar, Adidas ve Tahincioğlu, yardımlı en çok hatırlanabilen 

5 marka ise Banvit, Doğuş, Tahincioğlu, Sompo Japan ve Bilyoner markaları şeklinde sıralanmıştır. Sonuç 

olarak en çok hatırlanabilen markaların ekranda birden farklı yerde ve formatta göründükleri şeklinde ortak 

özellikleri olduğu ifade edilebilir. Ayrıca markaların hatırlanırlığının müsabaka süresince ekranda yer alma 
formatı, sayısı ve süresi ile doğru orantılı olmadığı da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Hatırlanırlığı, Yardımlı-Yardımsız Hatırlama, Basketbol 
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Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği) 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Çı̇sem Demı̇rdöken - Gamze Deryahanoğlu - Elı̇f Aybı̇ke Ünlü - Prof.Dr. Faruk 

Yamaner 
 

ÖZ 
 

 İş görenin yaptığı veya yapacağı işten beklentilerini karşılama düzeyi, işinden ne ölçüde doyum 

sağladığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Çorum ilinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi 

Öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Çorum 

ilinde görev yapan tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş 70 beden eğitimi öğretmeni ve 70 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler ikinci bölümde 

ise likert tipindeki 20 sorudan oluşan Baycan (1985) tarafından Türkçe’ ye uyarlanarak geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılan ‘‘Minnesota İş Doyumu Ölçeği’’ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) yer 

almaktadır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 21.0 V istatistik paket program kullanılmış olup, 

sonuçlar P<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Değerlerin normal dağılım gösterip göstermediğine 

Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen 

verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, korelasyon, Anova ve T-testi analizleri kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler değerlendirildiğinde; öğretmelerin cinsiyet, çalışma şekli, meslekteki yılı ve medeni hali ile 

iş doyum düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken (p>0.05), branş ve hanedeki yaşayan sayısı 

ile iş doyum düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). İş doyumu ile branş ile negatif, 

hanedeki birey sayısı ve Çorum da çalışma yılı ile pozitif yönde ilişki tespit edilirken, çalışma şekli ve 
meslekteki yılı ile ilişki tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, İş Doyumu, Öğretmen 
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E-Spor Yönetı̇mı̇ ve Organı̇zasyonları 

 

 

Abdullah Şimşek - Doç.Dr. Sebahattin Devecioglu 
 

ÖZ 

 

 Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de hızlı teknolojik değişimlerin yaşanmasıdır. 

Yaşanan bu hızlı değişimler doğal olarak toplumun yapısında ve yaşam koşullarında değişiklikler 

yaratmaktadır. Yaşanan değişimlerden birisi de yirminci yüzyılda insanların hayatına giren video oyunlar 

olmuştur. Bu video oyunlar zamanlar gelişerek insanların ilgisini daha fazla çekmiş ve bunun sonucunda 

büyük kitlelerin bir meslek ya da uğraş haline gelen eSpor kavramanı ortaya çıkarmıştır. Espor veya 

elektronik spor kelime anlamı olarak, video oyunlarının profesyonel olarak oynanırken izleyicileri 

tarafından canlı veya internet üzerinden izlenebilen etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Spor yönetimi ve 

organizasyonları açısından değerlendirildiğinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından spor olarak 

değerlendirilmesi ile birlikte, Uluslararası Espor Federasyonu’nun kurulması ve ülkelerin federasyon ve 

kulüpler kurarak üye olmasının ardından yapılan organizasyonlar ile yönetimsel anlamda şekillendiği 

görülmektedir. Geleneksel spor anlayışından ayrılan eSpor, yeni teknolojiler ile birlikte yönetim ve 

organizasyonlar açısından farklılık gösteren alanları ve kendine özel hakem, yönetici, sporcu ve 

takipçilerden oluşmaktadır. Bu araştırma, eSpor yönetimi ve organizasyonları betimsel yöntem ile 

değerlendirilmiştir. Espor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili kavramsal tartışmalara katkıda bulunarak, 

eSpor kavramının spor yönetimi içerisindeki rolünü incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada eSpor’ un spor 
yönetimi içerisindeki yerini belirleyerek sonradan yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Espor, Yönetim, Organizasyon 
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Futbol Takımlarının Performanslarını Değerlendı̇rmede Yenı̇ Bı̇r Bakış Açısı: Performans Kat 

Sayısı 

 

 

Taner Karaman - Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu 
 

ÖZ 
 

  Spor genel olarak, belirlenmiş bir dizi kurallara göre, bireysel veya takım halinde yapılan yarışmalar 

veya haz amacı güden sosyal etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Sporda her sezon takımlar önceki sezon 

performanslarının üzerine çıkmak veya altına düşmemek için mücadele etmektedirler ve bunu 

hedeflemektedirler. Futbol piyasasının büyüklüğü 2011 yılında Avrupa’da 22 milyar dolar, Türkiye’de ise 

820 milyon dolar olarak ifade edilmektedir. Takımların şirketler ya da zengin işadamları tarafından ele 

geçirildiği ve başka türlü bir biçimin de imkansızlaştığı günümüzde futbolun ‘masumiyet’ çağının bittiğine 

işaret eder. Bu nedenle kazanılan her puanın manevi olduğu kadar maddi olarak da büyük bir değere sahip 

olduğu Avrupa futbolu üzerinde araştırmacılar çok sayıda çalışma yapmış ve yapmaya devam etmektedir. 

Büyük bütçelerle oynanan ve başlı başına bir sektör haline gelen futbolda yönetimler tarafından atılacak 

her adımın bilimsel dayanağı olmalıdır ve literatür incelendiğinde ise futbolda performansı puan dışında 

değerlendiren çalışmaların olmadığı görülmektedir. Genelde futbolda büyük organizasyonlardan sonra, 

başarılı takımların oyun sistemleri, oyun tarzları ve oyuncuların hareketleri araştırmacılar tarafından 

mutlaka incelenir Futbolda müsabaka analizi ve gözlemin amacı, müsabaka ve antrenman sırasındaki 

bilgilerin objektif olarak kaydedilmesi ve performans parametrelerinin şeklini belirlemek için doğru 

istatistiksel ve sayısal sonuçlar elde edilmesidir. Benzer şekilde teknik adamların performansları da 

profesyonel yöneticiler tarafından takip edilmektedir ve sonrasında başarısız görülen durumlarda 

değişikliklere gidilmesi kararlaştırılmaktadır. Bu noktada ise teknik direktörü sezonun belli bir bölümünde 

topladığı puan üzerinden değerlendirmenin ne kadar etik olduğu sorusu akıllara gelmektedir. O haftaya 

kadar kimlerle oynadığı bilgisinin atlanılarak toplanılan puan üzerinden hesaplamanın yapılması hataya 

götürebilmektedir. Bu çalışmada takımların performansını puan dışında daha iyi ortaya koyabilen bir 
formül geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yöneticiliği, Performans, Puan, İstatistik, Verimlilik 
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Hayat Fena Halde Spor Bahsine Benzer: Spor Bahsi Oynamada Karar Verme Stratejilerinin 

Davranışsal Finans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi 

 

 

Arş.Gör. Sevda Gökce Yüce - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı 
 

ÖZ 
 

 Spor bahsi, ulusal-uluslararası spor olaylarının nihai sonuç ya da bileşenleri üzerine kurulu ve bahis 

pazarında yer alan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Spor bahsi oynama davranışları, genellikle 

serbest zaman değerlendirme, eğlence-heyecan, sosyalleşme ve para kazanma isteği gibi motivasyonlardan 

etkilenmektedir. Davranışsal finans teorisi ise sosyoloji ve psikoloji gibi davranış bilimleri yardımı ile 

rasyonel davranışa yönelik gözlemlerin keşfedilmesi ve açıklanması ile ilgilidir. Davranışsal finans 

alanında yapılan araştırmalar, bireyleri yatırım kararları esnasında rasyonel davranmaktan alıkoyan bilişsel 

ve duygusal eğilimlerin etrafında şekillenmektedir. Bu kapsamda spor bahsinin bir çeşit yatırım ya da 

finansal bir kaynak arayışı amacıyla gerçekleştirilen faaliyet olabileceği varsayımından yola çıkılarak, 

bireylerin spor bahsi oynama davranışlarının davranışsal finans teorisi içerisinde incelenmesi spor bahsine 

yönelik çalışmalara (karar verme, bağımlılık vb.) temel oluşturması açısından önemli görülmektedir. Bu 

kapsamda bu araştırmanın amacı; bireylerin spor bahsi oynamada uyguladıkları karar verme stratejilerinin 

davranışsal finans teorileri kapsamında incelenmesidir. Buna göre katılımcılara yarı yapılandırılmış form 

tekniği kullanılarak spor bahislerine yönelik oluşturulmuş senaryolar sunulmuş ve bu senaryo karşısında 

tercih edecekleri davranış biçimlerini ifade etmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda spor bahsi oynama 

davranışının içerisinde barındırdığı risk alma, karar verme, finansal kaynak arayışı/yatırım gibi faktörler 
nedeniyle davranışsal finans teorisi ile ilişkilendirilebileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Bahis, Spor Bahsi, Davranışsal Finans 
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Psychoanalysis Of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics And Corruption Of Wada By The 

Famıly (Wasp) 

 

 

Prof.Dr. Ergun Yurdadon 
 

ÖZ 
 

 Psychoanalysis of Global Sports Ethics: Epic Woes, Politics and Corruption of WADA by the FAMILY 

(wasp)! Ergun Yurdadon, PhD Governing/authority is possible only through exercising righteousness, 

(equality, justice, and fairness). (yurdadon) Unlike human beings nations and cultures performs as “one 

unit” and “mass psyche” with all sorts of mass instincts as well as vague feelings of community and 

solidarity which springs into action whenever a state or nation especially a dominant one like USA, 

performs as part of mass, like WASP (White Anglo Saxon Protestant) family. If one owns and/or exercises 

control over the means of production one might be considered part of the HEGEMONY and ELITE 

depending on the breadth of categorical restrictions. However if one has an indirect relationship which is 

secondary to one’s indirect relationship, one cannot be classified as member of the Elite or Hegemony. In 

sports too since Third and Second world nations are not in direct control of WADA, IOC, and International 

Sports Federations and their governing bodies and the manufacturing of PEDs they CAN’T be stratified or 

categorized and empowered under the traditionally elite or first world nations. None-hegemonic societies 

(mainly Third World Nations) belong to the class of their own which they are not and cannot be part of 

distribution of WEALTH and the POLICY MAKING as a none-hegemonic club they will be provided only 

with, and with the OLD AND EXPIRED and much DETECTABLE OR CONTROLLABLE 

TECHNOLOGY of PEDs or Sports technology. This is a clear evidence of “PSYCHOLOGICAL 
HEGEMONY that is designed and implemented on Third World by WEST. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Sporda Politika, Hegemonya 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Alanındakı̇ Lı̇sansüstü Öğrencı̇lerı̇n Karı̇yer Gelı̇şı̇mlerı̇ne Yönelı̇k Kurum 

İ̇çerı̇sı̇ndekı̇ Destek Kültürünün İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya - Metin Yılmaz - Doç.Dr. Zeki Coşkuner 
 

ÖZ 
 

 Teknoloji ve bilginin hızla değişimi günümüzde bilimsel yeterliliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine 

olanak sunmaktadır. Lisansüstü eğitim, özellikle ülke problemlerine ilişkin araştırma yapmada ve ihtiyaç 

duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmede büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, spor 

bilimleri alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik kurum içerisindeki 

destek kültürünü ortaya koymaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, veriler 

araştırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formuyla elde edilmiş ve görüşme formunda 6 yarı 

yapılandırılmış soruya yer verilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayar destekli nitel veri 

analizi kullanılmıştır. Kurum içerisinde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin öğretim üyelerinden kariyer 

gelişimlerine yönelik gerekli desteği vermeleri ve etkili iletişim sağlamaları gibi beklentilerinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, bu öğrencilerin kurum içerisinde kişisel gelişim ve mesleki alan bilgilerinin 

artırılmasına yönelik dokümanların sağlanması, ulusal/uluslararası kongre ve sempozyum gibi etkinliklere 

katılmaları noktasında arzularının olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin 

kariyer gelişimlerini artırmaya yönelik kurum içerisinde fırsatlar sunulmalı ve öğrencilerin bilimsel 

çalışmalarda bulunmalarına olanak sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, Lisansüstü Eğitim, Kariyer Gelişimi, Destek Kültürü 
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Spor Endüstrisinde Marka Değeri ve Marka Yönetimi 

 

 

Öğr.Gör. Sema Tuğçe Dikici 
 

ÖZ 

 

 Günümüzde futbol, yılda 200 milyar $’lık geliri ile küresel bir pazara dönüşen spor endüstrisinin en 

büyük aktörlerinden biridir. Kulüplerin sportif performanslarını parasal performansa dönüştürdülleri 

oranda rekabet güçlerimi artırdığı futbol pazarında, sürdürülebilir başarı döngüsünün bir başka göstergesi 

de ‘marka’ olabilmektir. Bugün dünyanın en popüler ligleri, uluslararası spor organizasyonları, dünyaca 

ünlü sporcular, milyonlarca taraftarı olan spor kulüpleri aynı zamanda global birer markadırlar. Ve bu 

markaların dünyanın heryerinde iletişim kurdukları sadık müşterileri (taraftarları) bulunmaktadır. Bir spor 

kulübünde geçmişten bugüne uzanan başarılar, soyut değerler, tarihsel referanslar, taraftarlarla kurulan 

aidiyet bağı, güvenilirlik ve saygınlık uzun bir zaman dilimine yayılan markalaşma serüveninin 

anahtarlarıdır. Manchester United’ın finansal başarısı, küresel futbol endüstrisinin geldiği noktayı, marka 

değerinin önemini özetlemek adına isabetli bir örnektir. United, Uzak Doğu pazarına da ilk açılan kulüptür. 

İngiltere dışındaki taraftarlarına stadyum atmosferini yaşattığı restoran zincirleri ile fark yaratmıştır. United 

Cafe, Jakarta’dan Mumbai’ye; Delhi’den Seul’a kadar farklı coğrafyalarda hizmet vermektedir. United’ın 

1.5 milyar Euro’yu geçen marka değeri ile dünyanın en büyük futbol markası olduğunun bir diğer ispatı, 

kulübün ticari gelirleridir. 185 milyon Euro’ya ulaşan sponsorluk gelirlerini, lisanslı ürün satışları takip 

etmektedir. Geçtiğimiz yıl 3 milyona yakın forma satan United, bu satışlardan da ciddi bir gelir elde 

etmiştir. Dünya genelinde toplam 750 milyon taraftarı olduğu tahmin edilen, sadece televizyondaki maç 

yayınlarıyla dahi bir sezonda 2 milyar kişiye ulaşabilen kırmızı şeytanlar, teknolojinin sunduğu fırsatlar 

sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki sporseverlere aynı anda ve kolayca ulaşabilmektedir. M.United 

örneği ile başlayan bu süreçte spor kulüpleri ve spor dünyasının yıldız isimleri gelişen ve değişen spor 

kültürüne, teknolojiye ayak uydurmak ve markalaşma yolunda istikrarlı olmak için artık hem yerel hem de 

uluslararası bazda profesyonel ekiplerle çalışmaktadır. Sosyal medya danışmanlığı, marka danışmanlığı, 

iletişim mentörlüğü vb. meslekler de spor endüstrimize bu sayede dahil olan mesleklerdir. Spor 
endüstrisinde pasta büyüdükçe fırsatlar ve yeni iş alanları da büyüyemeye devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Endüstrisi, Futbol Ekonomisi, Markalaşma, Spor İ̇letişimi, Premier Lig, 
Manchester United 
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Spor Endüstrisinin Gelişimine İ̇lişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay 
 

ÖZ 

 

 GİRİŞ Spor, insanlık tarihi kadar uzun ve eski bir geçmişe sahiptir. Özellikle boş zamanların nitelikli bir 

şekilde değerlendirilmesi amacına hizmet eden spor etkinlikleri, yakın tarihte meydana gelen ekonomik, 

sosyal, kültürel ve toplumsal olayların etkisi ile format değiştirmiş, milyar dolarlık bir hacme ulaşan 

endüstriyel bir alana dönüşmüştür. Ancak dev bir iş koluna dönüşen spor endüstrisi salt ekonomik temeller 

üzerinde yükselmemiştir. Bu sürecin kilometre taşlarını, siyaset, din, toplumsal yapılar ve kültürel değerler 

de oluşturmuştur diyebiliriz. Dolayısı ile bu dev endüstrinin sosyolojik temelleri bugünün spor ekonomisi 

hacmine önemli ölçüde katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda spor ekonomisinin değerlendirilmesi yapılırken 

sadece ekonomik gelişiminin irdelenmesi yanlış olmamakla birlikte eksik kalacaktır. Geniş bir 

perspektiften değerlendirilmesi, gelişim sürecinde siyaset, din, kültür ve toplumsal yapı gibi unsurlarında 

dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Spor endüstrisinin mali gelişiminin sosyolojik açıdan 

incelenmesi, salt iktisadi göstergelerle açıklanmaya çalışılması, sporun canlı ve sosyal bir organizma 

olduğu gerçeğini görmezden gelmemize neden olabilir. Bu bağlamda spor endüstrisinin küresel ölçekte bir 

iş kolu haline gelirken geçirdiği evrim ve dönüşümü geniş bir yelpazeden değerlendirmek daha sağlıklı 

olabilir. AMAÇ Bu araştırmanın amacı, spor endüstrisinin gelişimini sosyolojik açıdan değerlendirmek ve 

bu süreci, siyasi, dini, kültürel ve toplumsal açıdan ortaya koymaktır. YÖNTEM Bu çalışma nitel desende 

doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda mevcut yerli ve yabancı literatür detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Günümüzde spor endüstrisi küresel ölçekte ortaya 

çıkardığı mali değer itibari ile önemli bir sektör haline gelmiştir. Toplumların ekonomik ve sosyal refah 

düzeylerinin artması ile birlikte alım gücünde meydana gelen artış ekonomik hareketlenmelerin ivme 

kazanmasına vesile olmuştur. Ancak bu endüstriyelleşme sürecinin başında siyasi, dini, kültürel ve 

toplumsal etkilerin varlığını yadsımak yanlış olacaktır. İnsanlık tarihindeki dönüm noktaları her toplumsal 

kurumda olduğu gibi sporu da doğrudan etkilemiştir. Sporun ekonomik bir kimliğe sahip olmasında bu 

dönüm noktaları son derece belirleyici olmuştur. Netice itibari ile spor endüstrisinin bugünkü hacme 

ulaşmasında küresel ekonomik ve sosyal refahın artışı elbette belirleyicidir. Fakat bu noktaya ulaşırken 

insanoğlunun geçirdiği siyasi ve tarihi sürecin dikkate alınması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Spor endüstrisinin de bu tarihi ve siyasi sürecin sonunda günümüzün en önemli ekonomi alanlarından biri 
haline geldiği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Ekonomi, Endüstriyelleşme, Spor Ekonomisi. 
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Spor İ̇şletmelerı̇nde Çalışanların Tükenmı̇şlı̇k Düzeylerı̇ 

 

 

Simay Karahan - Arş.Gör. Sevim Güllü - Gamze Ülker - Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Bora Çavuşoğlu 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmanın amacı spor işletmelerinde çalışanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda İstanbul’ da Anadolu Yakası’ nda faaliyet gösteren özel bir spor işletmesinin 150 çalışanı 

çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Öncelikle literatür 

taraması yapılmış ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra katılımcılara demografik bilgiler 

sorulmuştur. Ayrıca, daha önce geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik analizi yapılan Maslach’ın Tükenmişlik 

ölçeği kullanılmıştır. (Sevim, 2011) Bu araştırma için güvenirlik analizi ayrıca yapılmıştır. Katılımcıların 

kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans yöntemleri; verilerin normal 

dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun 

neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı 

farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Bulgulardan 

elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma şekli değişkeninin tükenmişlik ve alt 

boyutlarında anlamlı fark yaratmadığı görülmüştür (P>0.05). Kıdem değişkenine göre tükenmişlik ile alt 

boyutlarına katılım oranları incelendiğinde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme 

hissi alt boyutları ile tükenmişlik ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). 

8-10 yıl çalışmak ile 4-7 yıl çalışmak arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca 8-10 yıl çalışmak ile 

1-3 yıl çalışmak arasında anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Ancak, 1-3 yıl çalışmak ile 4-7 yıl çalışmak 

arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Öğrenim değişkenine göre tükenmişlik ile alt 

boyutlarına katılım oranları incelendiğinde yalnızca duygusal tükenme ve kişisel başarıda düşme alt 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). Lise ve yüksek lisans mezunları 

diğerlerine göre yüksek düzeyde görüş bildirmişlerdir. Kurumdaki görev pozisyonu değişkenine göre 

tükenmişlik ile alt boyutlarına katılım oranları incelendiğinde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı görülmüştür (P<0.05). Bu farklılık genel hizmetler 
lehine çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor İşletmeleri, Tükenmişlik, Örgütsel Davranış 
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Spor Tesı̇slerı̇n Geleceğı̇ Sürdürülebı̇lı̇r Yeşı̇l Bı̇nalar Olabı̇lı̇r Mı̇ " 

 

 

Araştırmacı Gülsüm Topal - Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Arş.Gör. Sevda Gökçe - Fırat 

Eser 
 

ÖZ 
 

 Endüstrileşme süreciyle beraber, spor alanı içerisindeki tüm kavramların bir dönüşüm geçirdiği ifade 

edilmektedir. Spor kulüpleri, spor örgütleri gibi spor tesisleri de çağımızda yeniden tanımlanmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Acımasız pazar koşulları ve profesyonel sporun rekabetçi ortamı, spor örgütlerini hayatta 

kalmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmak 21. 

Yüzyılın büyük bütçeli spor tesislerinin öncelikleri haline geldiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu 

çalışmada, yeşil bina konsepti içerisinde, çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir spor 

tesisleri hakkında alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu tarama sonucunda, Dünya’da ve ülkemizde 

yeni nesil spor tesislerinde uygulamaya geçen çevreye duyarlı yeşil bina örnekleri incelenmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulguların spor alan yazını içerisinde önemli katkılar sağlayacağı 

ve yeni spor tesisi projeleri konusunda uygulayıcılara ve akademisyenlere kılavuzluk edebileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Endüstrisi, Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, Leed 
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Spor Toto Süper Lı̇gı̇ Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Dı̇sı̇plı̇n Kurulu Kararlarının 

İ̇çerı̇k Analı̇zı̇ 

 

 

Doç.Dr. Erkan Faruk Şı̇rı̇n - Arş.Gör. Ali Sevı̇lmı̇ş 
 

ÖZ 
 

 Profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka görevlileri 

ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlayan 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak amacıyla disiplin ihlali 

oluşturan fiilleri ve bunların cezalarını düzenleyen futbol disiplin talimatı ile her futbol döneminde bir çok 

karar almaktadır. Bu çalışmada, Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda disiplin kuruluna sevk 

edilen disiplin suçu teşkil eden eylemlerin ve bu eylemler için verilen cezaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarının incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada incelenen kararlar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ilgili karar 

belgeleri üzerinden yapılmıştır. Verilerin analizinde Maxqda nitel veri analiz programı kullanılmıştır. İçerik 

analizi yöntemiyle futbol faaliyetlerinde ceza alanlar (Kulüp, yönetici, taraftar, sporcu ve diğer görevliler), 

disiplin ihlalleri ve bu sınıflara giren disiplin cezaları analiz edilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, 

2016-2017 Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda en çok "taraftar" ve "kulübün" ceza aldığı; en 

fazla "çirkin ve kötü tezahürat", ‘saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareket"lerde dolayı disiplin ihlali 

yapıldığı ve çoğunluğu "para cezası" olmak üzere "müsabakaya girişin engellenmesi" ve "ihtar" disiplin 
cezalarının uygulandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Disiplin, Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İ̇çerik 
Analizi 
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Sporda Hı̇zmet Kalı̇tesı̇ İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Yapılan Tezlerı̇n İ̇çerı̇k Analı̇zı̇ (2005-2017) 

 

 

Arş.Gör. Ali Sevı̇lmı̇ş - Öğr.Gör. Ali Erdoğan - Doç.Dr. Erkan Faruk Şı̇rı̇n 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada, 2005-2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanına kayıtlı olan ve erişime açık olduğu tespit edilen spor bilimleri alanındaki hizmet kalitesi konusuyla 

ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 17 

adet yüksek lisans ve 7 adet doktora tezi, “yapıldığı üniversiteye, yayınlanma yılına, anahtar kelimelerde 

kullanılan kavram ve kelimelere, araştırma yapılan sektöre, sayfa sayısına, araştırma türüne, araştırma 

modeline, örneklem sayısına, veri toplama araçlarının türüne, veri analiz yöntemine, kaynaklarının türüne 

ve güncelliğine” göre incelenmiştir. Bu amaçla Maxqda nitel veri analiz programı kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, en fazla tezin Gazi Üniversitesinde yapıldığı, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 

daha çok nicel araştırma türünün tercih edildiği belirlenmiştir. Tezlerin isimleri ve anahtar kelimelerinde 

hizmet kalitesinin sık kullanıldığı, daha çok özel sektör spor işletmeleri müşterilerinin görüşleri alınarak 

yapılan betimsel çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezlerinin çoğunda 

tarama deseninin tercih edildiği, tezlerde çoğunlukla anket ya da likert tipi ölçeklerin kullanıldığı, 

genellenen alt boyutlarda fiziksel çevre kalitesinin ağırlıkta oldu ğu, An Instrument for Evaluating Service 

Quality of Health/Fitness Clubs (SQAS) ölçeğinin en fazla kullanıldığı, t-testi ve varyans analizi 

istatistiklerinin çoğunlukla kullanıldığı, 501 ve üzeri örneklemler üzerinde çalışıldığı, güncel ve yabancı 
kaynakların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sporda Hizmet Kalitesi, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler, Araştırma Eğilimleri 
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Sporda Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Sosyal Sermaye Kavramı ve Uluslararası 

Karşılaştırmalar 

 

 

Arş.Gör. Volkan Aydoğdu - Arş.Gör. Arif Yüce - Doç.Dr. Hakan Katırcı 
 

ÖZ 
 

 Neosermaye kuramları olarak bilinen kuramların en son ve en önemlisi olarak ifade edilen “Sosyal 

Sermaye” kavramı ; insanlar arasındaki aktif ilişkiler ile insan ağlarını ve gruplarını birbirine bağlayan, 

genel anlamda ilişkilerde yerleşik bulunan sosyal kaynakları ifade etmektedir. Belirleyicileri genellikle 

sosyal ağlar, güven, normlar olmak üzere üç başlık altında incelenen sosyal sermaye kavramının gelişimi 

ve kuramsal kökenini oluşturmada Bourdieu, Coleman ve Putnam’ın çalışmalarının öncü olduğu 

konusunda ortak bir görüş oluşmuştur. Sporda sosyal sermaye, spor aracılığı ile gelişmekte olan toplumsal 

değerlere yönelik değişimin nasıl kullanılacağına ve harekete geçirileceğine vurgu yapmaktadır. Buna göre; 

sosyal sermaye, spor politikaları içerisinde toplulukların spora katılımı için yeni stratejiler geliştirmek, spor 

alanında başarı ve performansı arttırmak, her yaştan insana kendilerini geliştirme fırsatı sunmak, okul 

çağındaki çocuklar ile farklı yerel spor toplulukları bir araya getirmek gibi toplumları kalkındırma temelli 

amaçlar barındırmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı; sporda stratejik bir yönetim aracı olarak 

sosyal sermaye kavramını incelemek, Bourdieu, Coleman ve Putnam’ın görüşleri çerçevesinde doküman 

analizi yöntemi ile spor politikaları içerisine sosyal sermaye kavramını entegre eden ülkeler ile Türkiye 

örneğini karşılaştırmaktır. Elde edilen araştırma bulguları sonucunda sosyal sermaye kavramını spor 

yönetim stratejileri içerisine entegre eden ülkelerin olumlu çıktılar elde ettiği görülmüştür. Türk spor 

yönetimi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların ise sosyal sermaye kavramına yönelik yönetim stratejisi 
ya da girişimi olmamasına bağlı olarak kavramın somut bir değerlendirilmesi yapılamadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sosyal Sermaye, Sporda Sosyal Sermaye, Spor Yönetimi ve Sosyal Sermaye 
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Sportı̇f Faalı̇yetlerdekı̇ Başarısızlığın Örgütsel Nedenlerı̇ Üzerı̇ne Sosyolojı̇k Bı̇r İ̇nceleme 

(Kastamonu İ̇lı̇ Örneğı̇) 

 

 

Emrah Avcı - Doç.Dr. Adem Sağır 
 

ÖZ 
 

 Spor, klasik anlayışta sadece bireyin belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli 

etkinlikler olarak tanımlanır. Modern anlayışta ise önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım 

halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışmalar ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için 

yapılan fiziksel aktivite olarak tanımlanmıştır. Böylece günümüz sporu, toplumun yakın ilgisini çekmiş 

sosyal ilişkilerin kurulduğu bir duruma gelmiştir. Ekonomik ve stratejik yönleri de bu duruma paralel olarak 

oluşmaya başlamıştır. Bu çalışmada; ülkemizde sportif başarıların sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla, 

neler yapılabilir, nasıl bir politika güdülmelidir, okullarımızdaki spor içerikli dersler yeterli sayıda mı ve 

ders öğretmenlerinin tutumları ne düzeydedir… vb. sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır. Araştırmada, 

sporun topluma etkileri ve sporu yönetenlerin başarıyı daha üst seviyeye çıkarabilmesi konusu 

incelenmiştir. Bu çerçevede Kastamonu da ki spor il müdürlüğünde çalışan antrenörler, Kastamonu 

Üniversitesi BESYO öğrencileri ve Kastamonu da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleriyle ve anketler, 
doküman incelemeleri, mülakat ve gözlem yöntemiyle elde edilmiş bilgiler analize tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Örgüt, Spor Yönetimi, Başarı 
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Takımıma Güveniyorum: Takım Güveni, Kimliği ve Sadakati Arasındaki İlişki 

 

 

Prof.Dr. Metin Argan - Arş.Gör. Caner Özgen - İ̇slam Tufanov 
 

ÖZ 

 

 Geleneksel müşteri sadakatinin işletmelerin sürekliliği üzerine etkisi gibi taraftar sadakati de spor 

kulüplerinin sürdürülebilirliğinde hayati öneme sahiptir. Bu araştırma futbol taraftarlarının takım 

kimlikleri, güveni ve sadakati yapıları arasındaki ilişkileri keşfetmek için tasarlanmıştır. Kolayda 

örnekleme yöntemi ile 371 Türkiye Futbol Süper Ligi takım taraftarına ulaşılmıştır. Taraftarlardan elde 

edilen veriler yapısal eşitlik modellemesinin metodolojik ilkelerine uygun olarak iki aşamalı (ölçüm, 

yapısal) yaklaşımla test edilmiştir. Ölçüm modeli kapsamında uygulanan doğrulayıcı faktör analizi ile 

modelin geçerliliği sağlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde takım güvenin takım kimliği üzerinde takım 

kimliğinin takım sadakati üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları güncel 

literatür ile benzeşmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, spor pazarlamacılarının orta ve uzun dönemde sadık 

taraftar kitlesi yaratabilmek için taraftarların takım kimlikleri ve takım güvenleri ile ilgili yapılara 
yönelmeleri daha başarılı sonuçlar elde elde etmelerine olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Takım Güveni, Takım Kimliği, Takım Sadakati 
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Türk Spor Eğı̇tı̇mı̇nde Yönetsel Sorunlara İ̇lı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Atalay 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı Türkiye’de spor eğitimine ilişkin sorunları ortaya koymak ve bu sorunların 

çözümüne ilişkin öneriler geliştirmektedir. Bu bağlamda çalışma nitel desende doküman analizi yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile mevcut yerli literatürün detaylı analizi yapılmıştır. Nitelikli ve 

gelişmiş bir toplumun inşası nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ile başlar. Bireylerin nitel ve nicel açıdan 

gelişimini destekleyen eğitsel araçların başında spor eğitiminin geldiği söylenebilir. Zira spor salt fiziksel 

gelişimi değil bununla birlikte bireylerin bilişsel, ruhsal ve sosyal yönden de gelişimlerini destekleyen bir 

araçtır. Ayrıca genel eğitimin tamamlayıcı bir parçası, değerler eğitiminin asli bir unsurudur diyebiliriz. 

Dolayısı ile çocuk ve gençlerin yaşamlarını şekillendirecek eğitim hayatlarının elverişli doneler ile 

desteklenmesi son derece önemlidir. Spor, çocukların gelişimleri için ders ortamının dışında fırsatlar 

sağlarken, kendilerini geçekleştirme ve bağımsız bireyler olabilmeleri içinde imkanlar oluşturur. Böylesine 

önemli bir misyona sahip olduğu düşünülen spor eğitimi yönetsel açıdan ehemmiyetle ele alınmalı, doğru 

bir yönetim kültürü ile genel eğitime adaptasyonu sağlanmalıdır. Ancak Türkiye’de spor eğitimine ilişkin 

yönetsel unsurların sağlıklı çalışmadığı, sorunların çözümü ile ilgili somut adımların atılmadığı 

söylenebilir. Bununla birlikte okul sporları için yeterli kaynakların aktarılmadığı, okullarda tesisleşmenin 

yetersiz olması ve araç-gereç ve malzemelerin de amacına hizmet etmede yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Ayrıca, okul idarecilerinin spor ile ilgili isteksiz olmaları, ailelerin sınav kaygısı ile çocuklarını spor 

etkinliklerden uzak tutma gayretleri de temel sorunlar olarak göze çarpmaktadır. Başta Milli Eğitim 

Bakanlığı olmak üzere ülkedeki eğitim kurumlarının spor özelinde iyileştirme çalışmaları yapmaları, 

sorunların çözümünde yenilikçi yaklaşımlar sergilemesi gerektiği ifade edilebilir. Kalıcı bir yönetim 

kültürünün oluşturulması; spor eğitimi özelinde çalıştayların düzenlenmesi, meslek içi eğitimler ile okul 

yönetimlerinin spor özelinde bilgilendirilmesi ve olumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesine yönelik 

adımların atılması gerekmektedir. Ayrıca ailelerin de spor eğitimi sürecine dahil edilmesi, çocuklarını okul 
içi ve dışı spor etkinlikleri konusunda teşvik etmesi de sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Eğitim, Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Spor Eğitiminde Sorunlar. 
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Türkı̇ye İ̇le Almanya Futbol Alt Yapılarının İ̇ncelenerek Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Hakan Sunay - Uzman Bayram Kaya 
 

ÖZ 

 

  Ülkelerin sportif başarıları kendilerini tanıtma ve prestij kazanmalarıyla beraber ülkelerin politik ve 

ekonomik gelişmelerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Sporun önemini erken kavramış ülkeler, spora çok 

geniş tabanlı yatırımlar yapmışlar ve bunun sonucu olarak da uluslararası başarılar elde etmişlerdir. Bu 

başarının en önemli etkenleri, altyapı çalıştırıcılarıyla beraber altyapı ve altyapı seçiminde uygun yaş ve 

uygun spora branşına yetenekli gençlerin yönlendirilmesidir. Son zamanlarda ülkemiz futbolda, özellikle 

milli takımlar seviyesinde 2018 Dünya kupasına da katılamayarak başarısızlığımızı net bir şekilde gözler 

önüne sermiştir. Bu başarısızlığın altında yatan ana nedenlerden biri de altyapı eksikliği olduğunu 

söylenebilir. Özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra futbolda yeni yapılanmaya giden ve çeşitli projelerle 

altyapıya verdikleri önem neticesinde neredeyse ikinci bir milli takım çıkarabilen Almanya, 2014 Dünya 

kupasını da kazanması altyapıya ne kadar önem verdiklerini açıkça göstermektedir. 2014 yılındaki 

maçlarında kullandığı kadrosundaki oyunculara baktığımızda liglerinde başarılı olmuş önemli isimlerin 

yetiştikleri kulüpte futbol oynadıkları belirlenmiştir. Araştırmanın amacı, Türkiye ile Almanya’nın futbol 

altyapılarının genel özellikleri ve altyapıda çıkan oyuncu sayıları incelenerek karşılaştırılmasıdır. 

Karşılaştırmalarda yatay yaklaşım modeli uygulanmıştır. Yatay yaklaşımda Türkiye’deki ve Almanya’daki 

futbol altyapılarının belirli unsurları ele alınmıştır. Veriler, basılı kaynaklarına ve web sayfalarının 

incelenmesine dayanmaktadır, bu nedenle, söz konusu ülkelerin futbol altyapısının genel özellikleri ve 

sayısal bilgileri basılı kaynaklardan ve web sayfalarından taranmıştır. Sonuç olarak, Almanya’daki altyapı 

antrenörlerin Türk antrenörlere göre daha donanımlı oldukları, yaptıkları işin bilicinde, yetenek seçiminde 

adil bir tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Almanya Türkiye’ye göre tesis ve malzeme açısından da 
farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Futbol Alt Yapısı, Türkiye’de ve Almanya Futbol Alt Yapılarının 
Karşılaştırılması 
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Türkı̇ye ve İ̇ngı̇ltere’de Yüksek Öğretı̇m Düzeyı̇nde Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sı̇stemlerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Hakan Sunay - Arş.Gör. Arif Yüce 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimleri sistemlerinin farklı 

yükseköğretim düzeylerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor eğitiminin 

verildiği birimler, bölümler ve alanlar dikkate alınmış, ilgili sistemlerin eğitim süreleri ve ilgili olduğu 

dallar da belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntem tarama 

yöntemi, İkincisi ise karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntemdir”. Tarama 

yönteminde, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalı eğitim 

yaklaşımlarından “Tanımlayıcı Yöntem” de ise konu ile ilgili literatür incelenir, eğitim sistemleri arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada bulguların ortaya konması, tanımlaması, açıklama, 

analiz yapma ve önerilerde bulunma gibi çeşitli teknikler kullanılmakla beraber; tanımlayıcı yöntem 

kullanılmıştır. Bu kapsamda ülkelerin yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi verdiği kurumların hangi 

alanlarda ve hangi alt alanlarda spor eğitimi verdiği incelenmiş ve tablolar halinde sunularak 

yorumlanmıştır. Sonuç olarak iki ülke arasında spor eğitim sistemi olarak belirgin farklılıklar 

bulunmamasına rağmen İngiltere’de eğitim sürelerinin daha kısa olduğu buna karşın alınması gereken ders 
kredisi miktarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Eğitim, Spor Eğitimi, Spor Eğitim Sistemleri, Türkiye’de ve İ̇ngiltere’de Spor 
Eğitimi Sistemleri 
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Türkı̇ye’ de Spor Hukuku ve Kısmet Erkı̇ner 

 

 

Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Okutman Şeniz Parlakkılıç 
 

ÖZ 

 

 Giriş: Spor hukuku, hem özel hem de kamu hukukunun ögelerini içerisinde barındıran, Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi, uluslararası spor federasyonları ile ulusal olimpiyat komiteleri ve spor federasyonların 

talimat ve tüzüklerinden oluşur ( Erkiner ve Soysüren, 2007). Yöntem: Bu çalışma da, nitel araştırma 

yaklaşımı kullanılmış olup, veriler döküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Müfredatında spor hukuku 

dersi bulunduran yükseköğretim kurumları içerik incelemesi yöntemi ile ortaya konulmuştur. Bulgular: 

Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı 184 üniversite incelenmiştir. Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri 

incelenmiş, 31 (%44,2) fakültenin müfredatında ‘Spor Hukuku’ dersi bulunduğu tespit edilmiştir. Spor 

Yöneticiliği eğitimi veren kurumlar incelendiğinde 60 (%65,2) bölümün müfredatında ‘Spor Hukuku’ 

dersinin bulunduğu tespit edilmiş ve Türkiye’ de Spor Yöneticiliği eğitimi veren kurum sayısı 83 (%45,1) 

olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan incelemeler sonucu Kısmet Erkiner’ in katkılarıyla spor hukukun 

yeri ve önemi anlaşılmış ve yükseköğretim kurumlarında alan spesifik olarak ele alınmaya başlanmıştır. 

Ancak halen ‘Spor Hukuku’ alanı ile ilgili ülkemizde yeterli sayıda spor hukuku uzmanı bulunmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Spor Hukuku, Hukuk Fakültesi, Spor Yönetimi 

  



I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th- 28th, 2018 

 

 

270 
 

Türkı̇ye’de Hükümet Programlarında Gençlı̇k Polı̇tı̇kalarının Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Metin Yılmaz - Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karakaya 
 

ÖZ 

 

 Toplumların kalkınma ve gelişme potansiyelinin en önemli unsurlarından biri olan ve her ülke için son 

derece önem arz eden gençlik olgusu, birçok kültürde farklılıklar göstermekte ve kültürlerin özüne göre 

şekillenmektedir. Türkiye’de 2016 yılı verilerine göre 10-29 yaş aralığında yer alan genç nüfusun 25 

milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. Özellikle 2002 yılından itibaren hükümet programlarında (58. 

hükümetten 65. hükümete kadar) ve uygulamalarında gençlikle ilgili hedeflerini“gençliğin kendi başına 

karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan ve 

hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı ve yetenekli gençler yetiştirmeyi amaçlamak” şeklinde 

ifade edilmiştir. Bu çalışmada, konuyla ilgili güncel literatür çerçevesinde, Türkiye’de son 15 yıldır görev 

yapan hükümetlerin gençlik politikaları betimsel olarak değerlendirilmiştir. Gençliğe yönelik tanımlamalar, 
sınıflandırmalar ve son 15 yıldaki gençlikle ilgili karşılaşılan problemler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Gençlik Politikaları, Türkiye 
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Wıden Your Facılıtıes: Turkısh Aırlınes Euroleague’de Mücadele Eden Türk Takımlarının 

Salonları Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Veli Onur Çelik - Yalçın Maraşlı - Serdar Elmas - Yusuf İ̇şgören 
 

ÖZ 
 

 Sportif faaliyetlere artan ilginin bir sonucu olarak spor tesisleri kavramı, sadece ön plana çıkmayıp aynı 

zamanda önemli bir faktör haline gelmiştir. Spor tesisleri, spor taraftarları tarafından ev gibi görüldükleri 

için tasarımından görünümüne kadar hazırlık ve planlama süreci gerektirir. Ayrıca spor tesisleri için 

sürdürülebilirlik kavramı göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Çünkü spor tesisleri yönetimler 

için etkinlikten sonra aktif olmayan pasif yapılardan uzaklaşmış ve karlı yapılar haline gelmiştir. Bu 

çalışmada Turkish Airlines Euroleague organizasyonunda mücadele eden iki Türk Erkek Basketbol 

takımının müsabakalarını gerçekleştirdikleri tesislerin incelenmesi ve tesis yöneticilerinin görüşlerinin 

alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kamu sahipliğinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu ile özel sektör 

aidiyetinde bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Verilerin 

toplanması amacıyla, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve katılımcılar ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu iki tesisin işletilmesi sürecindeki farklar ve benzerlikler, bulgular kısmında ortaya 

konulmaya çalışılmıştır Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, çağımız spor tesislerinin nasıl sürdürülebilir 

olabilecekleri ve bu doğrultuda ortaya konması gereken yönetsel süreçlerin neler olması gerektiği ile ilgili 

önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Euroleague, Spor Tesisi, Sürdürebilirlik, Spor Tesisi Yöneticisi. 
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Yenı̇ Medyanın Sportı̇f Pazarlama Alanı Olarak Futbol Takımlarında Kullanılması: Come To 

Beşı̇ktaş Örneğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Mustafa Aydemı̇r 
 

ÖZ 
 

 Yeni medya alanı içinde sosyal paylaşım ağlarının viral pazarlama ortamı olarak kullanılmasıyla 

kullanıcıların dijital adımları arasında benzerlik bulunmaktadır. Son yıllarda transfer dönemlerinde en çok 

dikkat çeken konu, yapılacak yeni transferlerin kim(ler) olduğu kadar nasıl bir iletişim yöntemi kullanılarak 

taraftarlara sunulması eylemleridir. Spor kulüpleri içinde en fazla takipçi sayısına sahip olan futbol 

kulüplerinin marka değerini artırabilmek ve küresel bir oyuncu olarak kabul edilmesi için görsel 

planlamalar ve tanıtımlar önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu futbol pazarında 

gösteri alanı olarak kullanılan yeni medyanın, bu süreçleri takip etmesiyle kulüplerin marka etiketlemeleri 

eş değerde kabul edilmektedir. Özellikle futbol kulüplerinin belirli dönemlerde bu paylaşımlarla gündem 

oluşturmaya çalıştıkları da görülmektedir. Futbol takımlarının bu transferlerinde kimi zaman oyuncuya 

özgü pazarlama teknikleri kullanılırken kimi zaman da tüm transferler için ortak bir tema belirlenerek 

medya üzerinden taraftarların ilgisi sağlanmaya çalışılmaktadır. Birçok takımın kendine özgü pazarlama 

stratejisi belirlemesinin arka planında satış ve marka değeri gibi amaçlar bulunmaktadır. Futbol 

takımlarının hazırladıkları videoların afişlere oranla daha fazla takip edilmesiyle videoların içeriği ve 

kurgulama biçimi, teknik inandırma anlatısı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, küresel futbol piyasası 

içinde Türkiye futbol pazarının önemli oyuncularından Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün transfer videoları 

üzerinden karşılaştırmalı bir sportif eylem ve yeni medya alanlarının kullanımı incelenmektedir. Söz 
konusu verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesinde içerik analizi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pepe, Twitter, Come To, Beşiktaş, Viral. 
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Elit Futbolcu Hareketliliği 

 

 

Ercüment Yiğit 
 

ÖZ 

 

 Yirminci yüzyılın son çeyreğinde futbolun ekonomik küreselleşmesi hızlandı. Futbolun neoliberal 

dönemi olarak adlandırılabilecek bu sürecin en önemli unsurlarından biri emek hareketliliğinin önündeki 

engellerin kaldırılması oldu. En bilineni olan Bosman başta olmak üzere alınan çeşitli kararlar ile bu 

engellerin kaldırılması futbolcu hareketliliğini etkiledi. Serbestleşme, özellikle de elit seviyede, 

futbolcuların çevre ülkelerden merkez ülkelere hareket etmesiyle sonuçlandı. Bu eğilim, FIFA Dünya 

Kupası kadroları incelendiğinde rahatlıkla görülebiliyor. 1978 yılındaki dünya kupasında ülkesi dışında 

oynayan Afrikalı ve Güney Amerikalı futbolcuların oranı %10 bile değilken son dünya kupasında bu oran 

Afrikalılar için %91'i, Güney Amerikalılar için %83'ü buldu. Artan göç eğiliminin çekim merkezi ise 
Avrupa'nın beş büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa oldu. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Futbol, Dünya Kupası, Göç 
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Atletı̇zı̇m Sporcularının Empatı̇ Kurma Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Okutman Öznur Akpınar - Doç.Dr. Tekin Çolakoğlu - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Abdulselam 

Karharman 

 

ÖZ 
 

  Bu araştırma; atletizm sporcularının empati kurma düzeylerini tespit ederek, empati kurma düzeylerinin 

demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 

Atletizm Federasyonunca 17 Şubat 2018 tarihinde, Adana ilinde gerçekleştirilen Liseler Arası Kros Grup 

Yarışmasına katılan sporculardan 116’sına Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik dağılım göstermesinden 

dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, araştırmaya katılan sporcuların 

empati kurma düzeyleri = 61,7931 olarak tespit edilmiş ve ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek 

değer göz önüne alınarak(ölçekten en düşük 20 – en yüksek 100 puan alınabilmektedir.), sporcuların orta 
seviyede empati kurma düzeylerine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Empati, Atletizm, Spor 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmen Adaylarının Akademı̇k Özyeterlı̇lı̇k Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırma; Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik düzeylerini tespit ederek 

akademik özyeterlilik düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliliği ve Spor 

Yöneticiliği I. Öğretim ve II. Öğretimde öğrenim gören 100 öğrenciye, Jerusalem ve Schwarzer (1981) 

tarafından geliştirilen, Yılmaz ve arkadaşları (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Akademik Özyeterlilik 

Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik dağılım 

göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor 

öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik düzeyleri = 1,2710 olarak tespit edilmiş ve ölçekten 

alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğretmen adaylarının akademik özyeterlilik 
düzeyleri düşük tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Özyeterlilik, Öğretmen Adayı, Beden Eğitimi 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Sınav Kaygı Düzeylerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Vahit Küçükatçeken - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Kübra Yağan 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı düzeylerini 

tespit ederek, sınav kaygı düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden 149’una, Spielberger 

ve arkadaşları(1980) tarafından geliştirilen Öner ve Albayrak Kaymak tarafından 1986 yılında Türkçeye 

uyarlanan Sınav Kaygı Envanteri Kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki değerlendirilmesinde 

parametrik dağılım göstermesinden dolayı(p>0,05) t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda; araştırmaya katılan öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri = 47,3960 olarak tespit edilmiş ve 

envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak (envanterden en düşük 20 – en 

yüksek 80 puan alınabilmektedir.), öğrencilerin orta seviyenin üzerinde sınav kaygı düzeyine sahip 
oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygı Düzeyi, Öğrenci, Spor 
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Algısına Yönelik Tutumları ile 

Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması 

 

 

Doç.Dr. Zeynep Filiz Dinç - Öğr.Gör. Kamil Dikici - Öğr.Gör. Simge Şimşek - Öğr.Gör. İ̇lknur 

Özdemı̇r 
 

ÖZ 

 

 Çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin matematik algısına yönelik 

tutumları ile problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması ve aralarındaki 

ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda ; 

Beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 173 

(erkek:117; kadın:56) kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Heppner ve Petersen (1982), 

tarafından geliştirilip Türkçe’ye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993), tarafından yapılan “Problem 

Çözme Envanteri (PÇE)” uygulanmıştır. PÇE, 1 ila 6 arasında puanlanan ve toplam 32 maddeden oluşan 

likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,88’dir. Öğrencilerin matematik algısını 

belirlemek üzere araştırmacılar tarafından tasarlanan 10 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde matematik algısı ve PÇE düzeylerinin cinsiyete göre farklılığı belirlemek için independent 

Samples T test; matematik algısına yönelik tutumlar ve PÇE arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 

korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak ; Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda erkek 

öğrenciler matematik dersinin beden eğitimi bölümüne uygun olarak geliştirilmesi gerektiği düşüncesi 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca problem çözme alt boyutlarından değerlendirici yaklaşım ile 
matematik dersinin beden eğitimi bölümüne uygun olarak geliştirilmesi ilişkili bulunmuştur (r=-,162). 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Matematik Algısı,problem Çözme Becerilerisi 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Futbol Taraftarı Fanatı̇klı̇k 

Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Öğr.Gör. İ̇smail Polatcan - Arş.Gör. Alperen Erkı̇n - Doç.Dr. Zeki Coşkuner - Arş.Gör.Dr. Ahmet 

Yıkılmaz 
 

ÖZ 

 

 Bu çalışma “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin Futbol Taraftarı 

Fanatiklik düzeylerinin incelenmesi” amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Toplam 145 kişi araştırmada yer almış ve bunlardan 99’u (%68.3) erkek, 46’sı (%31.7) ise kadın 

katılımcılardan oluşmuştur. Araştırmada Taşmektepligil ve ark. (2015) tarafından geliştirilen ve geçerlilik 

güvenirlik çalışması yapılan Futbol Taraftarı Fanatik Ölçeği (F.T.F.Ö) kullanışmıştır. Verilerin analizinde 

bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testi kullanılmıştır. F.T.F.Ö için 

katılımcıların cinsiyet, bireysel veya takım branşında spor yapanların fanatiklik seviyelerinin 

karşılaştırıldığı t-testi, ve öğrenim aldıkları sınıf düzeylerinde fanatiklik seviyelerinin karşılaştırıldığı tek 

yönlü varyans analizleri sonuçlarına göre alt boyutlar için p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Beden Eğitimi, Taraftar, Fanatizm 
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Genç Voleybolcular Nasıl Bir Antrenörle Çalışmayı Tercih Ederler" 

 

 

Dr. Bı̇jen Fı̇lı̇z 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırmada, genç voleybolcuların tercih ettikleri antrenör davranışlarıyla ilgili yaklaşımları tespit 

etmek; bu yaklaşımların cinsiyet, yaş, spor yapma yılı, milli olma durumu, antrenör cinsiyet tercihi ve 

antrenör yaş tercihi düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaçla Antrenör Davranışlarını 

Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Ankara TVF Spor Lisesinde öğrenim gören 91 

kız, 84 erkek, toplam 175 voleybolcu oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama (betimsel) modeli 

kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde (%) ve frekans (f) analizi; ilişkisiz ölçümlerde ortalama 

puanların karşılaştırılması için Varyans analizi (tek yönlü ANOVA) ve bağımsız örneklem t-testi 

kullanılmıştır. Frekans analizi sonucunda yüzdeliklerin değerlendirmesi yapılmıştır. Ortalama puanların 

karşılaştırmasında antrenör cinsiyet tercihi değişkenine göre “genel teşvik etme” [F(2,172)= 3,77, p<.05] 

alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer değişkenlerin puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Voleybolcu, Antrenör Davranışı 
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Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nde Sosyal Sermaye ve Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇teye Katılım Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇: Kent Merkezı̇ 

Örneğı̇ 

 

 

Arş.Gör. Günay Yıldızer - Prof.Dr. İ̇lker Yılmaz 
 

ÖZ 
 

 Obezite, kardiyovasküler ve metabolik hastalıkların toplumda giderek artış göstermesi, bu hastalıklarla 

ilgili odak noktayı davranışsal risk faktörlerine çekmiştir. Türk gençleri arasında da oldukça düşük oranda 

görülen fiziksel aktiviteye katılım konusu bu odak noktalarından birisidir. Bu çalışmanın temel amacı, şehir 

merkezinde yaşayan lise çağındaki Türk adölesan bireylerde, çeşitli sosyal sermaye belirleyicileri ile 

fiziksel aktiviteye katılım arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kesitsel çalışmada Eskişehir kent 

merkezinde rastgele belirlenen on farklı lisede anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmaya 228 kız ve 292 

erkek gönüllü olarak katılmıştır. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu genel fiziksel aktiviteye 

katılımı ve orta-yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılımı belirlemek için kullanılmıştır. Çalışmanın 

bağımsız değişkenleri ise aile, okul ve komşuluk sosyal sermayesidir. Ayrıca, algılanan sağlık durumu, aile 

gelir durumuna göre belirlenen sosyo-ekonomik statü ve objektif olarak ölçülmüş olan vücut kitle endeksi 

kontrol değişkeni olarak analizlere girmiştir. Tüm değişkenlerin kategorik olarak ele alındığı bu çalışmada, 

cinsiyetler arası kategorik kıyaslamalarda ki-kare testi, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için 

ise ikili lojistik regresyon modelleri kullanılmıştır. Olasılık oranları (OO) ve Güven aralıkları (GA) 

hesaplanmıştır. Ki-kare sonuçlarına göre erkekler orta-yüksek şiddette fiziksel aktiviteye kız öğrencilere 

göre anlamlı şekilde daha fazla katılmaktadırlar. Kız öğrencilerin aile sosyal sermaye algıları arttıkça genel 

fiziksel aktiviteye katılımları artarken (OO: 2.53, GA%: 1.33-4.79), öğrenciler arasındaki genel güven ve 

genel fiziksel aktivite katılımı arasında ters yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir (OO: 0.49, GA%: 0.24-0.96). 

Kız öğrenciler için orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılmda da benzer şekilde öğrenciler arası 

güven ile fiziksel aktivite katılımı arasında ters yönlü ilişki gözlemlenmiştir (OO: 0.35, GA%: 0.14-0.84). 

Genel fiziksel aktivite ise hem erkekler için hemde tüm çalışma örneklemi analiz edildiğinde genel fiziksel 

aktiviteye katılım ve orta-yüksek şiddette fiziksel aktiviteye katılımla ilişkilidir. Bu sonuçlara göre aile ve 

arkadaş ilişkileri, şehir merkezinde yaşayan lise çağındaki kız adölesan bireyler için diğer sosyal sermaye 

belirleyicilerine göre daha önemli görülmektedir. Fiziksel aktivite katılımının teşvikinde sosyal sermaye 

algısının olumlu yönde değişimi, politikaların bu yönde gelişiminde, gelişmekte olan bir ülke profili için 
bu sonuçların kullanılması anlam taşıyabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Fiziksel Aktivite, Adölesan Sağlığı, Türkiye 
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Meslek Yüksekokulunda Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Empatı̇ Kurma Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Kübra Yağan - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Okutman Öznur Akpınar - Vahit Küçükatçeken 
 

ÖZ 

 

 Bu araştırma; Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeylerini tespit 

ederek empati kurma düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kazım Karabekir Meslek 

Yüksekokulunda öğrenim gören 196 öğrenciye, Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim 

Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. . Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik dağılım 

göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin empati kurma düzeyleri = 65,4694 olarak tespit edilmiş ve 

ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin empati kurma düzeyleri 
orta seviyenin üzerinde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci, Empati 
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Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulu ve Eğı̇tı̇m Fakültesı̇ 

Öğrencı̇lerı̇nı̇n Saldırganlık Düzeylerı̇nı̇n Farklı Değı̇şkenler Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

 

Gonca Karatarla - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık 
 

ÖZ 
 

 Bu çalışmanın amacı; spor yapan ve yapmayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. İki farklı 

bölümde öğrenim gören 104 kadın ve 109 erkek olmak üzere toplam 213 örnek birey üzerinde 

uygulanmıştır.Çalışmada öğrencilerin saldırganlık düzeylerini belirlemek için Can(2002) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Buss Perry Saldırganlık Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde demografik özelliklerin belirlenmesinde frekans dağılımı, iki bağımsız 

değişken ile saldırganlık tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için T testi, ikiden fazla değişken ile 

saldırganlık tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Anova Varyans analizi testleri kullanılmıştır. 

Değişkenler arasında ki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır. Saldırganlık ölçeği, 

yapılan faktör analizleri sonucunda “fiziksel saldırganlık”, “sözel saldırganlık”, “öfke”, “düşmanlık” ve 

“dolaylı saldırganlık” olmak üzere beş alt ölçekten meydana getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 

bireylerin saldırganlık düzeyleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, yaptığı spor türü arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Yaş, öğrenim gördüğü bölüm, spor yapma türü, spor yapma sıklığı ve spor yapma süresi 

değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Erkek bireylerin fiziksel saldırganlık alt 

boyutunda kadın bireylerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenim gördükleri bölüm ile saldırganlık 

ilişkisine bakıldığında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel 

saldırganlık alt boyutunda Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin öfke ve düşmanlık alt boyutlarında diğer sınıf düzeylerinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor yapan öğrencilerden de takım sporu yapan öğrencilerin bütün alt 
boyutlarda bireysel spor yapan öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık Düzeyi, Beden Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Spor 
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Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇ Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı 

Bölümünde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Çoklu Zekâ Alanlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Melek Güler - Dr. Öğretim Üyesi İ̇brahim Ümran Akdağcık 
 

ÖZ 
 

 Gardner tarafından 1983 yılında ortaya konan çoklu zekâ kuramına göre, insan zekâsı tek bir faktörle 

açıklanmayacak kadar çok sayıda yeteneğin birleşiminden oluşmaktadır. Bu kurama göre bireylerin sahip 

oldukları ‘’çoklu’’ zekâ alanları ‘’geliştirilebilir’’, ‘’iyileştirilebilir’’ özelliktedirler. Batıda son yıllarda 

öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına uygun olarak hazırlanmış öğretim ortamlarının olumlu yöndeki etkilerini 

gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır(İzci ve Eyüp 2011:12). Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunun üç bölümünde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ kuramına göre incelenmesi amaç 

edinilmiştir. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ kuramları açısından oluşan farklılıkları 

göstermek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerini kapsayan bu çalışma sonucunda, bölüme girişteki tercih 

sebeplerini ortaya çıkarabilme açısından bu konuya ışık tutması düşünülmüştür. Araştırmanın çalışma 

evrenini Niğde ili Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, 

örneklemini ise Öğretmenlik, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümleri öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, A.B.D.'li psikolog olan Howard GARDNER’a ait, Türkçe geçerlik 

ve güvenirlik çalışması Gonca SEBER tarafından yapılmış olan ve 80 maddeden oluşan ‘’Çoklu Zeka 

Alanlarında Kendini Değerlendirme Envanteri’’ kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 192 kişinin 70’ini kadın, 

122’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin bedensel ve kinestetik zeka alanı dışında diğer zeka 

alanlarında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği 
Bölüm’ü arasında Bedensel-Kinestetik Zeka alanında farklılık ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor 
Yöneticiliği 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Alanında Görev Yapan Akademı̇k Personelı̇n Facebook Kıskançlığının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Çağdaş Caz - Dr. Öğretim Üyesi Ali Gürel Göksel 
 

ÖZ 

 

 Teknolojinin de gelişmesiyle beraber kullanılmaya başlayan elektronik araç ve gereçlerin yaratmış 

olduğu iletişim süreci faklı bir boyut kazanmış ve sosyal ağların kullanımı artmaya başlamıştır. Sosyal ağ 

içerisinde yer alan Facebook, mevcut zaman dilimi içerisinde diğer insanlar ile iletişim kurma noktasında 

uygun bir ortam yaratmış ve içgüdüsel duyulardan olan “kıskançlık” kavramını canlı tutmuştur. Bu 

düşünceden hareketle araştırmanın amacı; Spor Bilimleri alanında görev yapan akademik personelin 

kullandığı Facebook kıskançlığının incelenmesidir. Spor Bilimleri alanında görev yapan 132’si erkek, 84’ü 

kadın olmak üzere toplam 216 akademisyen çalışmanın araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak; Muise ve ark., (2009) tarafından geliştirilen, Demirtaş-Madran (2016) tarafından 

Türkçe geçerlik-güvenirliği yapılan “Facebook Kıskançlık Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan 

“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistiki yöntemler, bağımsız gruplar için t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçekte verilerin normal dağılıma sahip 

olmasının yanı sıra, iç tutarlılık katsayısı 0,757 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin puan ortalamasına 

bakıldığında akademisyenlerin Facebook ile ilgili kıskançlıkları genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeni açısından erkek akademisyenler lehine farklılık tespit edilmiştir. 

Medeni duruma bakıldığında, bu farklılık sözlü/nişanlı olan akademisyenler lehine çıkmıştır. Akademik 

unvan değişkeni irdelendiğinde ise, Araş.Gör./Araş.Gör.Dr. olan akademisyenler lehine manidar farklılık 

söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Facebook Kıskançlığı, Spor Bilimleri, Akademik Personel 
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Spor Merkezlerı̇ne Gı̇den Bı̇reylerı̇n Sosyal Görünüş Kaygılarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Arş.Gör. Meliha Uzun - Öğr.Gör. Cemal Özman - Dr. Öğretim Üyesi Umut Davut Başoğlu - 

Öğr.Gör. Kurtuluş Özlü - Arif Çetı̇n - Doç.Dr. Esin Güllü 
 

ÖZ 
 

 Günümüzde her yaşta insanın önemle üzerinde durduğu konulardan biri fiziksel görünüştür. Görünüş 

kaygısı, kişinin fiziksel görünüşü ile ilgili kendi kaygılarını ve başkalarının onu değerlendirmesi ile ilgili 

yaşanan kaygıları belirtmektedir. Çalışma, spor merkezlerine giden bireylerin sosyal görünüş kaygılarının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada İstanbul’da 7 farklı 

bölgede spor merkezine giden 333 gönüllü bireye “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” uygulanmıştır. 

İstatistiksel analizlerinde bağımsız t test ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak, spor merkezine giden bireylerin sosyal görünüş kaygısı puanları yaşa, cinsiyete, medeni 

duruma, vücut kitle indeksine, bireylerin kiloları hakkındaki düşüncelerine, fiziksel görünüşlerinden 

memnuniyetlerine, düzenli olarak spor yapıp yapmama durumlarına, haftada kaç gün spor yaptıklarına ve 

spor yaparken yediklerine dikkat etme durumlarına göre bir önem arz etmemiş olup, istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Spor Merkezi 
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Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Algılanan Stres Düzeyı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Serkan Demı̇rdöken - Dr. Öğretim Üyesi Çı̇sem Demı̇rdöken - Gamze Deryahanoğlu - Elı̇f Aybı̇ke 

Ünlü 
 

ÖZ 
 

 Stres literatürde bir eylemin ya da durumun kişi üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik 

zorlanma durumunda ortaya çıkan tepki olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı; Çorum merkezde 

yaşayan kadınların spor yapıp yapmama durumlarına göre algılanan stres düzeylerinin incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini Çorum ilinde yaşayan 19 yaş ve üzeri tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 611 

kadın oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracını 2 bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Birinci 

bölümde demografik bilgiler ikinci bölümde ise Altıngül (2006) tarafından geliştirilen ‘Stres Testi’ 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programında Kruskal-Wallis testi ve Mann-

Whitney testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; yaş, spor yapma durumu, eğitim düzeyi, eşin 

çalışıp çalışmama durumu, aile ile vakit geçirme durumu, sigara içme durumu, spor yapma durumu, hastalık 

durumu, hastaya bakma ve beden kitle indeksi ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

bulunurken (p < 0,05) ; medeni durum, çocuk sayısı, yönetici olup olmama, gelir düzeyi ve menopoz 

durumu ile algılanan stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Yapılan analizler 

değerlendirildiğinde spor yapan bireylerin algıladıkları stres düzeylerinin daha düşük olması nedeniyle; 

kadınların spora yönelmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca spor; çalışma gücü ve stresli yaşamın zararlarından 
uzaklaştırıcı rol oynayan, insana çalışma gücü kazandırması açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kadın, Algılanan Stres 
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Spor Yönetı̇cı̇lı̇ğı̇ Bölümünde Öğrenı̇m Gören Öğrencı̇lerı̇n Saldırganlık Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

 

Okutman Öznur Akpınar - Doç.Dr. Mustafa Yaşar Şahı̇n - Doç.Dr. Selahattin Akpınar - Doç.Dr. 

Tekin Çolakoğlu 
 

ÖZ 
 

 Bu araştırma; Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin saldırganlık düzeylerini tespit 

ederek saldırganlık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ortaya koymak için 2017-

2018 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Yöneticilik I.ve II. Eğitimde öğrenim gören 183 öğrenciye, İpek İlter (Kiper) tarafından geliştirilen 

“Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesinde parametrik 

dağılım göstermesinden dolayı t ve anova testleri uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin 

saldırganlık düzeyleri = 111,6995 olarak tespit edilmiş ve envanterden alınabilecek en düşük ve en yüksek 
değer göz önüne alınarak öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Yöneticilik, Öğrenci 
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Sporda Şı̇ddetı̇ Ortaya Çıkaran Nedenler 

 

 

Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Prof.Dr. İ̇brahim Balcıoğlu 
 

ÖZ 

 

 Spor, bireysel veya takım halinde, zihni veya bedeni geliştirmek için yapılan hareketler olarak 

tanımlanabilir. Şiddet ise; aynı düşüncede olmayanlara karşı duygu veya davranışta agresif yaklaşma olarak 

ifade edilebilir. Bir çok spor dalının şiddeti içinde barındırdığı bilinmektedir. Ancak sporda şiddet ne yazık 

ki sadece spor dalları arasındaki formuyla kalmamaktadır. Sporda şiddeti saldırganlığın en uç şekli olan 

davranışın dış dünyadaki yansımasında görebilmekteyiz. Bu davranış, bireysel yada takım müsabakalarında 

rakip oyuncuya kasti olarak yaralayıcı hareketlerde bulunmak, hakeme veya seyirciye uygun olmayan 

yaklaşımlar sergilemek şeklinde olabiliyor. Sporda şiddet yalnızca saha içinde yaşanmamaktadır. Saha 

dışında da özellikle taraftarların sebep olduğu ciddi şiddet olayları yaşanmaktadır. Bu olaylar çoğu zaman 

ölümle sonuçlanabilmektedir. Sporda şiddetin sosyolojik, ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasi bir çok 

nedeni vardır. Bunlar incelendiğinde; cinsiyet, taraftarlar, amigolar, sporcu ve antrenörler, hakemler, 

yöneticiler, güvenlik güçlerinin tutumu gibi bir çok faktörün şiddeti ortaya çıkarabileceği belirtilmektedir. 

Bu derlemede sporda şiddeti ortaya çıkaran nedenlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sporda Şiddet, Şiddet, Şiddetin Nedenleri 
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Sporun Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

 

Arş.Gör. Sakine Aktaş - Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş 
 

ÖZ 

 

 Spor psikolojisinde ilk defa 1950’li yıllarda MMPI testleri kullanılarak spor yapan ve yapmayan bireyler 

arasında ne tür kişilik değişiklikleri olduğunu saptamaya yönelik çalışmalara rastlanılmaktadır. Spor 

olumlu ve yakın kişilerarası ilişki kurma şansının olduğu önemli bir dinamiktir. Spor yapanların sosyal 

çevre edinme noktasında olumlu geri bildirimlerinin olduğu belirtilmiştir. Spor yapan bireylerin zihinsel ve 

ruhsal yönden daha sağlıklı olduklarını, toplumsal uyumlarının yüksek olduğunu bildiren çalışmalar 

mevcuttur. Literatürde spor etkinliklerine katılımın kişilerin sosyal gelişimleri üzerine belirgin derecede 

olumlu katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Çalışmalar spor yapan bireylerin spor yapmayan bireylere göre 

daha canlı, sosyal uyumu daha yüksek, daha çalışkan, daha sabırlı, yeni bir durum karşısında daha esnek, 

kendini kontrol etme, empatik ve atılganlık becerilerinin daha iyi, özgüvenlerinin daha yüksek, duygusal 

yönden daha güçlü olduklarını göstermektedir. Sporun ruh sağlığı üzerine olumlu etkilerini bildiren 

çalışmalarda; Sporla uğraşan bireylerde alkol madde ve ilaç kullanımının daha düşük olduğu belirtilmiştir. 

Sporla uğraşan kişilerde depresyon belirtilerinin sporla uğraşmayan bireylere göre daha düşük, yaşam 

kalitelerinin daha yüksek, saldırganlık eğilimlerinin daha düşük olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak 

sporun bireylerin kişilik özellikleri üzerine olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Bu derlemede sporun 
kişilik özellikleri üzerine etkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Spor ve Kişilik, Sporun Kişiliğe Etkisi 
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The Relationship Between Futsal Players’ Competitive Anxiety And Goal Orientation With 

Sportspersonship 

 

 

Researcher Dr. Vali Alizadeh - Assoc.Prof.Dr Javad Shahlaee - Assoc.Prof.Dr Habib Honari 
 

ÖZ 
 

 Introduction:Futsal is an exciting and active sport. Today, futsal has a special place among other sports. 

Due to the nature of this sport, anxiety, psychic states and aspects of personality have a significant impact 

on ethics, performance and results. Achievement goal theory describes individuals’ motivation behind 

participation. This theory has two main parts (Waldron & Krane, 2005). These two orientations are task 

and ego orientation. Task orientation is related to developing mastery cooperation by improving upon 

personal competence, task mastery, and enjoyment (Sarah Christman McPherson, 2015). Ego orientation 

is based on individuals’ personal subjective evaluation of their abilities as compared to others (Waldron & 

Krane, 2005). There is a fact in sports ethics researches that shows the motivation of Athletes behaviors 

can affect the sport ethics (Van Yperen, Hamstra & van der Klauw 2011). Why futsal players do not behave 

according to sport ethics rules? This question was the reason to study this subject. In fact the aim of this 

research is to study the relationship between futsal Players competitive anxiety and goal determination with 

sportspersonship. Methods: The aim of this study based on applied research and its method is descriptive-

correlation. The population of this study included all the players participated in the Premier League Futsal 

in Ardabil province in the 95-94 season. There were 12 teams with 150 players. The statistical population 

and sample were equal. 144 questionnaires were collected. The research tools include the Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Sport Competition Anxiety Test (SCAT) and 

Multidimensional Sportspersonship Orientation (MSOS). The validity and reliability of questionnaires 

were investigated and the Cronbach's alpha was more than 0/8. To analyze data Kolmogorov-Smirnov test 

and descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multivariate regression 

coefficient) and SPSS 20 software were used (p<0.05). Results: Pearson correlation coefficient shows that 

there is a significant relation between Task- orientation behaviors and athletics ethics subscales (respect for 

sport rules, competitor and social rules). But there was not any significant relation between Ego orientation 

component and athletics ethics subscales. Also There was a significant relation between competitive anxiety 

and respect for sport rules and competitor (p<0.05). Multivariate regression coefficient shows that 

competitive Anxiety in a negative way (β= -0.03) and Ego orientation component in a positive way (β = 

0.357) can predict the ethics of sportsmanship significantly (R2=0.24). Discussion & Conclusions: 

According to the results those players that know skill acquisition as the way of success (Task- orientation) 

respect the rules and behave moral. Also those players that have more competitive anxiety, will not respect 

the moral standards. The findings of this study are consistent with the studies Gano-Overway Guivernau, 

Magyar, Waldron & Ewing (2005), Waldron & Krane (2005), Lee & Ntoumanis (2007), Van Yperen, 

Hamstra & van der Klauw (2011), Sarah Christman McPherson (2015), Yousefi, Hassani & Bahrami (2012) 

and Maliji, Rezapoor & Saatchian (2014). Therefore, it is necessary for futsal coaches and technical staff 

to know the psychological characteristics especially competitive anxiety and goal orientation components, 

so it can lead to decrease inappropriate and improper behavior by futsal players in the official competition, 
even international ones. 

Anahtar Kelimeler: Competitive Anxiety, Futsal Players, Goal Orientation, Sportspersonship 
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Türk Sporunda Dı̇l Kullanımı: Beşı̇ktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Marşlarının; 

İ̇çerı̇k ve Söylem Analı̇zı̇ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Kantar - Dr. Öğretim Üyesi Gözde Ersöz 
 

ÖZ 
 

 Söylem kavramı, yirminci yüzyılda özellikle Batı dünyasında, dilbilim alanında yapılan çalışmalar ile 

ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, 

toplumbilimciler ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Yaşadığımız 

çağ, artık bir söylem çağı olup; dünyadaki genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. 

Yaşadığımız dünyada artık mutlak evrensel gerçeklik yoktur, mutlak evrensel söylemler vardır. Söylem 

analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka 

plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya 

koyabilme özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Türkiye’de Spor kulüpleri, 

ezeli rekabetlerinin yanı sıra renkleri, sembolleri ve marşları ile toplumsal kabul görmüşlerdir. Spor 

kulüplerinin, kimliğini, mazisini ve başarılarını anlatan bu marşlar; taraftarları ve kamuoyunu etkileyerek, 

takımların imajını oluşturmuştur. Bu çalışmada Türk Sporunun her alanında önemli yerleri olan 

kulüplerimizden: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor marşları söylem ve içerik analizi 

yöntemiyle incelendi. Dört büyük kulübün marş metinlerinde doğal dil kullanımına baktığımızda amaç 

sözcüklerin ön planda olduğu ve verilen mesajların net olarak anlaşıldığı vurgulanabilir. Retorik unsurlar 

ele alındığında ise daha çok kulüplerin isim ve sembollerinin ilk sıralarda olduğu görülebilir. Gündem 

konuları açısından en çok şampiyonluklar ve başarıların kulüplerin ilk övünç kaynağı olduğu belirtilebilir. 

“Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından ise kulüpler, kurumsal kimliklerini ifade ederken “Biz” 

zamirini kullanırken; taraftarlarına karşı “Sen” zamirini kullanmayı tercih etmiştir. Ortaya çıkan bulgulara 

göre marşlar arasında karşılaştırma yapılarak değerlendirildi. Bu sonuçlara göre kulüpler, ezeli rekabetlerini 

marşlarına yansıtırken; mazilerindeki şampiyonluklarını, başarılanı ve tarihe geçmiş olan kişilerini 
efsaneleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Söylem, Söylem Analizi, İçerik 
Analizi 
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Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Bazı Fı̇zı̇ksel Özellı̇klerı̇ İ̇le Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇te Düzeylerı̇, Sosyal Fı̇zı̇k 

Kaygı Düzeyı̇ ve Yaşam Doyumunun İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n Araştırılması 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gözde Ersöz - Arş.Gör.Dr. Yasemin Arı - Arş.Gör. Erhan Kara - Doç.Dr. İ̇lker 

Özmutlu 
 

ÖZ 

 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bazı fiziksel özellikleri ile fiziksel aktivite 

düzeyleri, egzersiz davranışı, sosyal fizik kaygı düzeyi ve yaşam doyumunun ilişkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Araştırmaya lisans düzeyde öğrenim gören 18-26 yaş aralığında 76 üniversite öğrencisi (nerkek= 

39; yaş= 21.46±1.60 ve nkadın= 37; yaş=19.94±1.33) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların sosyal 

fizik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Sosyal Fizik Kaygı Envanteri, yaşam doyumunu düzeyini 

ortaya koymak amacıyla Yaşam Doyumu Ölçeği ve fiziksel aktiflik düzeylerini belirlemek amacıyla ise 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi üniversite öğrencilerine araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 

formu ile birlikte yüzyüze uygulanmıştır. Araştırma grubunun fiziksel özelliklerini belirlemek üzere 

TANİTA BC 545 N vücut analiz tartısı kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişki 

Pearson Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen verilere göre katılımcıların fiziksel aktivite 

düzeyleri ile vücut kitle indeksleri (VKI), sıvı, kas, kemik oranları ve metabolik değerler arasında pozitif; 

yağ oranı ve metabolik yaş arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. Katılımcıların sosyal fizik kaygı 

düzeyleri ile yağ oranları arasında pozitif; sıvı oranları ve yaşam doyumları arasında ise negatif ilişki 

bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin artmasının onların 

fiziksel özelliklerine olumlu etki ettiğini; yağ oranı arttıkça öğrencilerin sosyal fizik kaygılarının da 

arttığını; yaşam doyumu düşük olan bireylerin sosyal fizik kaygılarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Fizik Kaygı, Yaşam Doyumu, Fiziksel Aktivite Düzeyi 
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Kadın Sporcuların Gözünden Sportı̇f Tutumlara Genel Bı̇r Bakış: Karabük ve Kastamonu Örneğı̇ 

 

 

Doç.Dr. Adem Sağır - Büşra Anbarcı 
 

ÖZ 

 

 Bir aktivite ya da bir ilgi alanı olarak spor, toplumsal olarak inşa edilmiştir(Talimciler, 2015). Sporda ki 

toplumsal cinsiyetin arka planına baktığımız da ise iki çeşit yaklaşım karşımıza çıkmaktadır. Kategorik ve 

ilişkisel yaklaşım. Koca ve Bulgu bu yaklaşımları şöyle tanımlar; kategorik yaklaşım, spora katılım ve 

performanstaki cinsiyet farklarına toplumsallaşma süreciyle bir açıklama getirirken bireyleri kadınsı ve 

erkeksi gibi kategorilerde sınıflandırmaktadır. İkinci yaklaşım ise spor ortamındaki kaynaklara(yarışma 

imkanları, antrenörlük konumları, yöneticilik, gelir miktarı vb.) ulaşımda kadın ve erkek arasında ki eşitsiz 

koşulları ele almaktadır (Koca & Bulgu, 2005). Hazırlanacak olan bu çalışmanın amacı kadın sporcuların 

sporun içinde yer almış olan toplumsal cinsiyete nasıl baktıkları ve gündelik hayatlarında buna nasıl maruz 

kaldıklarıdır. Buradan hareketle araştırmamız kadın sporcular ile yapılacak olan yarı yapılandırılmış 

mülakat formu ile amacını gerçekleştirecektir. Bu mülakat formunda cevap aradığımız sorular arasında “Bu 

spor branşını seçtiğinizde kadın olduğunuz için çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?, Sporda cinsiyet 

ayrımcılığının sebepleri sizce neler olabilir?, Kadın sporcular için “Erkek gibi” benzetmesi hakkında neler 

söyleyebilirsiniz?” gibi sorular yer almaktadır. Bu sorunların analizi için kullanılacak olan mülakat formu 

Kastamonu ve Karabük’te yer alan kadın sporculara uygulanacaktır. Araştırmanın örneklemi 25 kadın 

sporcu olarak belirlenmiştir. Bu mülakatların değerlendirilmesinde öngörülen kaygı, toplumsal cinsiyetin 

sporda kendini gösterme biçimlerini tekrardan ortaya koymaktadır. Çalışmanın problem cümlesi "Sporda 

ki toplumsal cinsiyetin yansımaları, kadın sporcular üzerinde nasıldır?" şeklinde kurulmuştur. Araştırmanın 

alt problemleri ise şu şekilde sıralanmıştır: 1. Bir sporcu kimliğine sahip olmanız size kamusal alanda ne 

gibi avantaj/dezavantaj sağladı? 2. Bu spor branşını seçtiğinizde kadın olduğunuz için çevrenizden nasıl 

tepkiler aldınız? 3. Sporcu olmadan önce ve sonra kadın olmanızdan kaynaklanan zorluklar yaşadınız mı? 

4. Sporda cinsiyet ayrımcılığının sebepleri sizce neler olabilir? 5. Medyanın kadın sporcular ile ilgili 

tutumları nasıldır? 6. Stadyum veya spor salonlarına bir taraftar olarak gittiğinizde zorluklar yaşadınız mı? 

7. Karşı takım taraftarlarının kullandıkları sloganların(küfürlerin) çoğunlukla cinsiyetçi oluşu sizin maç 

sırasında ki durumunuzu nasıl etkiler? 8. Kadın sporcular için “Erkek gibi” düşüncesi hakkında neler 

söyleyebilirsiniz? Çalışma tamamlandığında Batı Karadeniz Bölgesi'nde iki önemli şehir olan Karabük ve 

Kastamonu ili sınırları içerisinde yer alan kadın sporcuların tutumları ve algılarına dair sonuçlara 

ulaşılacaktır. Nitel bir çalışma olması nedeniyle genelleme kaygısı taşımayan araştırmada spor-toplumsal 
cinsiyet ilişkisine dair çıkarımlar sıralanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Sporcular, Karabük, Kastamonu. 
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Spor Gazetelerı̇nı̇n Manşet ve Başlıklarında Dı̇l Kullanımı 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Alı̇ Korkmaz 
 

ÖZ 

 

 SPOR GAZETELERİNİN MANŞET VE BAŞLIKLARINDA DİL KULLANIMI Günümüzde 

haberlerin önemli bir bölümü gazete, radyo, televizyon ile gerçekleşmektedir. Gazetelerde kullanılan dil, 

zamanla kendi mesleki dilini oluşturmaktadır. Spor dili, siyaset dili, magazin dili, kültür sanat dili, ekonomi 

dili gibi değişik dil jargonları oluşmaktadır. Spor gazeteleri de okurların dikkatini ve ilgisini çekmek için 

kendine özgü bir dil kullanmaktadır. Özünde mücadele, kazanmak ve eğlence olan sporda zamanla kendine 

has bir haber dili oluşturmuştur. Spor haberleri medyanın eğlendirme işlevini görmektedir. Bu yüzden spor 

haberlerinden okuyucuların beklentileri farklı ve ilgi çekici manşetler görmektir. Özellikle futbol 

karşılaşmalarına ilişkin haberlerde bunu görmekteyiz. Çalışmada futbol haberlerinde kullanılan manşet ve 

başlıklar temel alınarak dilbilimsel açıdan analiz edilmiştir. Türkiye’de yayınlanan üç spor gazetesinin 

futbolla ilgili sayfaları incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda spor 

gazetelerin manşet ve başlıklarda süslü, abartılı bir dil kullandığı, deyim, semboller, militarist söz kalıpları 

(benzetme, kinaye) ve metaforları sıkça kullandığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Haberleri, Haber Dili, Spor Basını, Manşet. 
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Sporda Cı̇nsı̇yetlerarası Ası̇metrı̇ 

 

 

Arş.Gör. Mehtap Çöplü - Arş.Gör. Mehmet Cihad Aktaş - Prof.Dr. İ̇brahim Balcıoğlu 
 

ÖZ 

 

 Geleneksel olarak erkeğe ait bir alan olarak kabul gören spor, cinsiyetin son derece önemli olduğu ve 

tarihsel olarak farklı cinsiyetlerin cinsiyete dayalı roller üstlendiği bir arena olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Chandler, Cronin, Vamplew, 2007 & Konter, 2006). Dünyadaki pek çok toplumda spor dalları erkeklikle 

ve güçle bağdaştırılmakta olup Avrupa ülkeleri arasında kadınların erkeklere göre spora katılım 

düzeylerinin en düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktayız (Tükenmez, 2009 & Konter, 2006). Zaman 

ya da para yetersizliğine bağlı bir dizi faktör insanların spor ve egzersize katılımını etkilemektedir. İnsanlar, 

bu engelleri aşıp bir egzersiz programına başladıklarında bile devamlılığını sağlamakta büyük sıkıntı 

yaşamaktadır. Bu durum kadınlar için daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Choi, 2000). 

Kadınların sporda uygun konumu; sağlık, güzellik, kadınsılık, kadınların kendine özgü doğası, fiziksel 

yetenekleri ve kadın davranışlarının hakim ideolojileri gibi unsurları içeren kadınlara yönelik toplumsal 

tutumlarla daima sınırlandırılmıştır (Birrell, 1988). Bunun yanında, kadın sporunun kontrolünü elinde tutan 

bireylerin erkeklerden oluşması da toplumsal cinsiyet düzeninde kadınların sporda ikinci planda 

kalmalarının nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Koca, 2006). Erkekliğin toplumsal 

yapılanmasını şekillendiren alanlardan biri spordur. Spor tarihi incelendiğinde erkek egemen yapı kendini 

açıkça belli etmektedir ve günümüzde bu yapı medya yoluyla yeniden üretilmektedir. Literatürde, spor 

medyasında kadın bedeninin kullanılış amacının görüntü zenginliği olduğu ve spor medyasının başarılı 

kadın sporcuların ‘dişilik’ özelliklerini ön plana çıkardığı belirtilmektedir (Akkaya & Kaplan, 2014). Sonuç 

olarak, kadınların spora katılımının kendiliğinden olması beklenemez (Tükenmez, 2009). Sağlık 

eşitsizliklerine karşı koymak için fiziksel aktivitede ırk, cinsiyet, toplumsal sınıf ve kimlik süreçleri ile ilgili 

soruların ele alınması ve beden eğitimi müfredatının kalitesinin artırılması gerekmektedir. Farklı ırk, 

cinsiyet ve sosyal sınıflardan gençlerin sesleri duyulmalıdır (Azzarito, 2005). Bu bağlamda, bu derleme 
sporda cinsiyetlerarası asimetriye dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetlerarası Asimetri, Kadın ve Spor, Sporda Cinsiyet 
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