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Conference Organizer 

International Science Culture and Sports Association (ISCSA), was established in 

December 2010 and started its activities in 2011. It has a strong network, almost from more 
than 50 countries, and its headquarters is located in Ankara, Turkey. 

ISCSA hosted its 1st International Conference in 2012 within the 5th International Great  

Festival of Ankara. The 2nd International Conference was held in Antalya, Turkey, in 2013; 

the 3rd in Sarajevo, Bosnia Herzegovina, in 2014; the 4th in Ohrid, Macedonia,  in 2015; the 

5th in Turkestan, Kazakhstan, in 2016. Besides, it started hosting its international Eurasian 
Conferences (IECSES) in 2016, and the second IECSES was hosted in 2017, both in Antalya, 

Turkey.    

ISCSA has been supported by many Turkish and international universities, ministries,  

agencies, associations. ISCSA also received support from world leading sport for all 

organization, TAFISA.  

Now the association is also cooperating with several international associations and agencies in 

order to carry out projects for the benefits of societies and humanity.  

The last edition, which is the 6th of the ISCS conferences,  was recently organized in Lvi v-

Ukraine, the top touristic city in the country. Lvi v State University of Physical 

Culture which is the top one in its domain in the country hosted the conference with also 
contributions by Lvi v Ivan Franko National University which hosted the opening session of 

the conference.   
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Bir Yolculuk 

 

 Bülent BAL, Kadir SANCAK  38 

39- İkinci Meşrutiyet Dönemi Ekonomi Politiğinin Zihinsel Arka Planı  

 Bülent BAL, Kadir SANCAK  39 

40- Animasyon: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması  

 Armağan GÖKÇEARSLAN 40 
41- Üniversite Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Mesleki Cinsiyet 

Stereotip Algıları 

 

 Yaşar GÜLTEKİN, Zuhal ÇİLİNGİRÜK, Burak ARSLAN 41 

42- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik 

Tutumlarının İncelenmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği 

 

 Reyhan AYDIN, Serkan AYDIN, Başak EROĞLU, İlker ÖZMUTLU 42 

43- İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora Yönelik 

Tutumları 

 

 Arzu ÖZYÜREK, Numan Bahadır KAYIŞOĞLU, Asya ÇETİN 43 

44- Çocukların Beden Eğitimi Dersine Katılımına Ebeveynlerin Tutumları  
 Tülin ATAN, Recep İMAMOĞLU, Osman İMAMOĞLU 44 

45- Spor Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi  

 Mehmet GÜLLÜ, Numan Bahadır KAYIŞOĞLU 45 

46- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ile Performans 

ve Motivasyonlarına Etkilerinin İncelenmesi 

 

 Sevim Handan YILMAZ, Murat KUL 46 

47- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite 

Düzeyi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi 

 

 Büşra Buse GÜLDÜR, Meral MİYAÇ GÖKTEPE, Ali ÖZKAN  47 

48- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk 
Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi 

 

 Cüneyt AKIN, Ahmet KARAMAN, Oğuz KISA, Sinan SARAÇLI, Çağdaş Hakan 

ALADAĞ 

 

48 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

- Lviv/UKRAINE -x-      

 

49- Türkiye’deki İllerin Kültürel Veriler Açısından Performanslarının 

Değerlendirilmesi 

 

 Ayşe EDİZ, Şenol ALTAN  49 

50- Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış “Turetskiy Yazık” Ders Kitabında 

Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi 

 

 Fatma AÇIK  50 

51- Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirmeye 
Yönelik Bir Materyal: Kukla 

 

 Nazife Burcu TAKIL  51 

52- Küreselleşme ve Uluslararası Göç/Mültecilik İlişkisi  

 Kadir SANCAK, Bülent BAL 52 

53- Osmanlı Klasik Döneminde Çok Fonksiyonlu Bir Kurum Olarak Kadılık  
 Hasan Mahmut KALKIŞIM 53 

54- Hans Morgenthau ve Ahmet Davutoğlu’nun Ulusal Güç 

Formülasyonlarının Mukayeseli Analizi 

 

 Kadir SANCAK, Bülent BAL 54 

55- Türk Kamu Yönetiminin Sorunlarına 21. Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış  
 Hasan Mahmut KALKIŞIM 55 

56- Kız ve Erkek Çocuklarını Spora Yönelten Faktörlerin Chaid Analizi ile 

Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 

 

 Şenol ALTAN, Ayşe EDİZ 56 

57- Bartın Yöresi Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Bir 
Envanter Çalışması 

 

 Harun ER, Fatma ÜNAL, Davut GÜREL 57 

58- Kırsal Alanda Yaşayanların Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımına 

İlişkin Bir İnceleme: Bartın Örneği 

 

 Fatma ÜNAL, Harun ER, Davut GÜREL 58 
59- 15. ve 16. yy. İznik Çini Motifleri ve Linol Baskı Resim Tekniği ile 

Yorumlanması 

 

 Aylin ALKAN, Selda MANT MENAY 59 

60- Tabaklık ve İzmir İli Tire İlçesinde Bulunan Bir Tabakhane  

 Vedat ÜNALDI, Melda ÖZDEMİR 60 
61- Bursa İlinde Bulunan Türk İşi İşlemeli Ürünlerin Özellikleri  

 Serap ÖZŞAHİN, Fatma YETİM 61 

62- Güncel Sanatta Figüre Yeni Yaklaşımlar  

 Selda MANT MENAY 62 

63- Resim ve Takı Üzerine Bir İnceleme; Türk Ressamlarının Eserlerinden 
Esinlenerek Üretilentakılar 

 

 Çimen BAYBURTLU, Vildan ERTÜRK, Leyla ULUSMAN 63 

64- Üniversite Öğrencilerinde Takıma Psikolojik Bağlılık ve Ş iddet 

Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

 

 Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN, Sezgin ŞAHBAZ  64 
65- Tenis Antrenörleri Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması  

 Egemen ERMİŞ, Arif SATICI, Özgür BOSTANCI, Osman İMAMOĞLU, M. 

Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 

 

65 

66- Irak ve Türkiye’de Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfade 

Tarzları 

 

 İbrahim MOHEMMED, Salih İBRAHİM, Hayri DEMİR  66 
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67- Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Fakültelerdeki Öğrencilerin Öfke 

İfade Tarzları 

 

 İlhan GÖZEN, Hayri DEMİR 67 

68- Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal 

Görünüş Kaygısı 

 

 Gülten İMAMOĞLU, Arif SATICI, Egemen ERMİŞ, Aydan ERMİŞ  68 

69- Spor ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin 
İncelenmesi 

 

 Özlem DEMİRTAŞ, Gülten İMAMOĞLU, Faruk YAMANER  69 

70- Futbol ve Güreş Branşında Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu 

Zekâlarının Karşılaştırılması 

 

 Arif SATICI, Osman İMAMOĞLU, Egemen ERMİŞ, Necati Alp ERİLLİ 70 
71- Kış Sporlarıyla Uğraşan Sporcular ve Sedanter Bireyler Arasındaki Yaşam 

Kalite Düzeyinin İncelenmesi 

 

 Erdal ZORBA, Mutlu TÜRKMEN, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Yunus Emre 

ÇİNGÖZ, Yunus Emre YARAYAN  

71 

72- Yüzme Hakemlerinin Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi  
 Canan Gülbin ESKİYECEK, Ömer SATICI, Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ, Yüksel 

SAVUCU 

 

72 

73- Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği ile İlgili Yapılan 

Çalışmaların İncelenmesi 

 

 Sevim Handan YILMAZ, Murat KUL, Fatih YAŞARTÜRK 73 
74- Kadın Voleybolcularda Vücut Bileşimi ile Dominant ve Non-Dominant 

Extremitelerin Kas-Yağ Analizi 

 

 Cansel ARSLANOĞLU, Ahmet MOR, Gökhan İPEKOĞLU, Mehmet Şirin 

GÜLER, Ergün ÇAKIR, Erkal ARSLANOĞLU 

 

74 

75- Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve 
Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 Fatih YAŞARTÜRK, Hayri AKYÜZ, İsmail KARATAŞ  75 

76- Kış Olimpiyat Oyunlarına (1924-2018) Katılan Kayaklı Koşucuların 

Bölgelerinin ve Sportif Başarılarının İncelenmesi 

 

 Ömer KAYNAR 76 
77- Yüzme Hakemlerinin Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi ve Beklenti 

Düzeyleri  

 

 C. Gülbin ESKİYECEK  77 

78- Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü 

ve Görünüş Kaygısının İncelenmesi 

 

 Gülsüm BAŞTUĞ, Taner YILMAZ, Erkan BİNGÖL 78 

79- Futbol Hakemlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Bir Araştırma: İzmir İli 

Futbol Hakemleri Örneği 

 

 Kadir YILDIZ, Ercan POLAT, Yavuz YILDIZ 79 

80- Türkiye ile AB Ülkelerindeki Spor Yönetimi Yüksek Lisans 
Programlarının Karşılaştırılması  

 

 Esra ÇETİN, Elif BOZYİĞİT, Ömür DUĞAN  80 

81- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporcu Tükenmişlik 

Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

 Tolga ESKİ, Ayşe Feray ÖZBAL 81 
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82- Kubadâbad Sarayı Çinilerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu 

Dönemi Çinileri ile Karşılaştırılması 

 

 Nuriye İŞGÖREN, Çimen BAYBURTLU, Demet ÖZNAZ, Gülhan ACAR 

BÜYÜKPEHLİVAN  

 

82 

83- Eğitim Sektöründe Çalışan Kadınların Giyim Alışveriş Alışkanlıkları ve 

Marka Tercihleri 

 

 Tuğçe İŞGÖREN, Candan AYLA, Erkan İŞGÖREN 83 
84- Spor Etkinliklerinde Sinsi Pazarlama Uygulamaları  

 Yavuz YILDIZ 84 

85- Spor Ayakkabılarında Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Tatmini 

ve Müşteri Yanıtı Üzerindeki Etkisi 

 

 Yavuz YILDIZ, Kadir YILDIZ, Fırat ÇETİNÖZ 85 
86- Futbol Taraftarlarının Renkleri Kullanımı  

 Gülten İMAMOĞLU, Özlem DEMİRTAŞ 86 

87- Sosyal Medya Pazarlaması Bağlamında İnteraktif İletişimin Tüketici 

Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma 

 

 Murat ÇAKIRKAYA, Murat KOÇYİĞİT  87 
88- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri 

Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma 

 

 Murat KOÇYİĞİT, Ahmet KOÇYİĞİT, Gizem ÖZEL 88 

89- Mobilya Alımında Geleneksel Mağaza ile Sanal Mağaza Tercihinin Veri 

Madenciliğine Dayalı Analizi 

 

 Timuçin BARDAK, Özkan AVCI, Kadir KAYAHAN, Selahattin BARDAK  89 

90- Kubadâbad Sarayı Çinilerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu 

Dönemi Çinileri ile Karşılaştırılması 

 

 Arzu BOR KOCAMAN, Nurgül KILINÇ 90 

91- Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler “Tılsımlı Gömlekler”  
 Kevser GÜRCAN YARDIMCI 91 

92- Türk Kültürüne Işık Tutan Giysiler “Altın Elbiseli Adam”  

 Kevser GÜRCAN YARDIMCI 92 

93- Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı  

 Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN, Nuriye İŞGÖREN, Demet ÖZNAZ, Çimen 
BAYBURTLU 

 
93 

94- Reflection of Colors to Success in 2016 European Football Championship  

 Osman İMAMOĞLU, Alperen ERKİN, Alaaddin AYDOĞAN 94 

95- Modern Okçuluk Sporu İçin Fonksiyonel Stant Tasarımı ve Uygulaması  

 Kadir KAYAHAN, Recep AYDIN 95 
96- Fitness Sporu Yapan Bireylerde Bazı Değişkenlere Göre Benlik Saygısının 

İncelenmesi 

 

 Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN, Sezgin ŞAHBAZ  96 

97- Ramazan Orucunun Besin Tüketimi, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel 

Aktiviteye Etkisi 

 

 Ümid KARLI, Tuğba KOCAAĞA, Hakan YARAR  97 

98- Deaflympics 2017 Samsun’a Yönelik Instagram Paylaşımlarının Samsun’u 

Tanıtma Açısından İncelenmesi 

 

 Yusuf Ziya AKBAŞ, Yasin KELEŞ, Seden DOĞAN 98 

99- Türk Turistlerin Ukrayna’daki Konaklama İşletmelerine Yönelik 
Değerlendirmeleri: Booking. com’daki Müşteri Yorumlarının Analizi 

 

 Burak ARSLAN, Yaşar GÜLTEKİN 99 
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100- Sürdürülebilir Turizm Yönüyle İklim Değişikliğinin İncelenmesi  

 Cemal Ersin SİLİK, Evren GÜÇER 100 
101- Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik 

Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi 

 

 Meltem ALTINAY ÖZDEMİR 101 

102- Türkiye'de Spor Turizmine Yönelik Kamu Politikaları Analizi  

 Yasin KELEŞ, Yusuf Ziya AKBAŞ, Mutlu KAYA  102 
103- Spor Turizmi Yapan Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Sporcular 

Açısından Değerlendirilmesi 

 

 Hasan OSMANOĞLU, Hanifi ÜZÜM 103 

104- Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sıklığı ve Yaralanmalara Etki 

Eden Faktörler 

 

 Egemen ERMİŞ, Osman İMAMOĞLU, Arif SATICI, Recep Nur UZUN 104 

105- Hastane Ergonomik Koşullarının Hemşirelerin Mesleki Kas ve İskelet 

Sistemi Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi 

 

 Aziz AKSOY, Tuğba ÜNSAL 105 

106- Hazır Giyim sektöründe Üretilen Ürünlerin Farklı Vücut Özelliklerine 
Sahip Kişilerdeki Duruş Özelliklerinin ve Karşılaşılan Problemlerin 

Belirlenmesi 

 

 Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Elif YETKİN GÜRBÜZ 106 

107- Kadınların Mayo Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentilerinin 

Vücut Yapılarına Göre İncelenmesi 

 

 Birsen ÇİLEROĞLU, Figen ÖZEREN, İnci Seda KIVILCIMLAR ŞAHİN  107 

108- Dekonstrüksiyon Kavramsalında Moda Tasarımı (Giysi Modası) Örneği  

 Birsen ÇİLEROĞLU, Mine BALCI 108 

109- Moda Tasarım Eğitimini Geliştirme Kapsamında (Meslek Yüksekokulu) 

Escola Superior De Artes E Design Eğitim Sürecinin Yerinde İncelenmesi 

 

 İlhami İLHAN, Figen ÖZEREN  109 

110- Moda Pazarlama’sında Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing  

 Emel YILDIRIM, Gökçe CEBECİ  110 

111- Duygulara Tepki Veren Akıllı Moda Tasarımları  

 Merve BALKIŞ, Saliha AĞAÇ  111 
112- Mücevher Tasarımı ve Uygulamada Elmasın Kullanımı  

 Leyla ULUSMAN, Çimen BAYBURTLU 112 

113- Sınıflandırma Algoritmaları ile Bilgi Keşfi-R Dili ile Bir Uygulama  

 Ayşe ÇINAR 113 

114- Seri Başı Olan Güreşçilerin Olimpiyat Şampiyonu Olma Olasılığı: 2016 
Rio Olimpiyat Oyunları 

 

 İlkay DOĞAN, Özkan IŞIK, Cüneyt BİRKÖK 114 

115- Spor Etkinliklerinin Başarısının Yönetimsel Açıdan İncelenmesi  

 Cenge ATEŞ, Yavuz YILDIZ 115 

116- Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Politikalarının Değerlendirilmesi  
 Özlem AYVALI, Hüseyin GÜMÜŞ, Yunus YILDIRIM  116 

117- Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının 

Karşılanmasının İncelenmesi 

 

 M.Fatih ÇIRAK, Serdar USLU, Murat KUL 117 

118- Investigation of the Continuing Persons in Sports Centers with 
Expectations from Sports and Sports Centers 

 

 Osman İMAMOĞLU, Alperen ERKİN, İsmail POLATCAN, M. Yalçın 

TAŞMEKTEPLİGİL 

 

118 
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119- Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 Hayri AKYÜZ, İsmail KARATAŞ, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Meliha UZUN, 

Baglan YERMAKHANOV 

 

119 

120- Kariyer Uyum Yeteneğinin Çalışanların Performansına Etkisi  

 Yaşar AKÇA, Gökhan ÖZER, Esat KALAYCIOĞLU 120 

121- Spor Kulüpleri Çalışanlarının İnformel İlişkiler ve İnformel İletişim 
Algılarının İncelenmesi 

 

 Kadir YILDIZ, Selami ÖZSOY 121 

122- Negative Consequences of Professionalization of Children and Youth 

Sports in the USA 

 

 Nataliya SOROKOLIT, Turchyk IRYNA, Lukjanchenko MYKOLA 122 
123- Sports Jargon in the Language of Students of LSUFK  

 Iryna MIAHKOTA 123 

124- Optimization of Rehabilitation of Patients with Pathology of the Knee Joint 

(KJ) in the Postoperative Period 

 

 Korolkov ОLEXANDR, Nasr ALKALI 124 
125- Standards Functioning Ecotourism in Ukraine  

 Dmytro PETRYSHYN 125 

126- Reasoning of the Structure of Training System for Athletes with Sisabilities 

in Strength Sports 

 

 Mariia ROZTORHUI 126 
127- Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları 

Öncesi Hazırlık Dönemi Bazı Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi 

 

 Bilal DEMİRHAN, Dzhiparkul ABDYRAKHMANOVA, Kanat 

DZHANUZAKOV, Serdar GERİ 

 

127 

128- Stages of Professional Competence Formation of Future Managers in 
Physical Education and Sport 

 

 Svitlana KRYSHTANOVYCH 128 

129- Principles of National Sanitation and Physical Education in the Works of 

Osypa Zaklynska 

 

 Olena PADOVSKA 129 
130- Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons  

 Ivanna BODNAR, Ivanna SYROTENKO 130 

131- Reform of Physical Education in Ukraine at the Present Stage  

 Nataliya SOROKOLIT 131 

132- Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among 
Professional Football (Soccer) Athletes 

 

 Mehmet Behzat TURAN, Oğulcan USUFLU, Kenan KOÇ, Barış KARAOĞLU, 

Hakkı ULUCAN 

 

132 

133- Muay-Thai Antrenörlerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi  

 Korkmaz ATALAY, Ender EYUBOĞLU, Aydın ŞENTÜRK 133 
134- 12-16 Yaş Arası Basketbolcuların Durumluk Kaygı Seviyelerinin 

Değerlendirilmesi 

 

 Yusuf BARSBUĞA, Murat KASIMOĞLU 134 

135- Muay-Thai Antrenörlerinin Liderlik Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

 

 Korkmaz ATALAY, Ender EYUBOĞLU, Aydın ŞENTÜRK 135 
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136- Türkiye’de Slalom ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların 

Kendini Fiziksel Algılama ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri 

 

 Okan GÜLTEKİN, Fahriye Esra BAŞYİĞİT 136 

137- Gençlerde Toplumdan İzole Olma ve Alzheimer Hastalığı  

 Mehmet Akif BAKTIR, Burak TAN, Ercan BABÜR, Cem SÜER  137 

138- Elit Eskrimcilerde Sürekli Sportif Güven'in Değerlendirilmesi  

 Yusuf BARSBUĞA 138 
139- 15 Yaş Altı Kadın Badmintoncuların Korttaki Pozisyonlarına Göre Vuruş 

Çeşitliliğinin İncelenmesi 

 

 Mehmet Fatih YÜKSEL  139 

140- Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere 

Göre İncelenmesi 

 

 Meryem İMER, Ayşegül YAPICI  140 

 

141- 

Farklı Spor Branşlarının Sporcuların Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri 

Üzerine Etkileri 

 

 Ercan TİZAR, Veysi AKPOLAT, Savaş AYHAN, Süreyya Yonca SEZER, Gönül 

Rezzan TİZAR 

 

141 
142- Farklı İzokinetik Hızlarda Yapılan Güçlendirme Antrenmanının Zamana 

Bağlı Olarak Kan Basıncının ve Damar Sertliği Üzerine Etkisi 

 

 Gülin FINDIKOĞLU, Ömer ZAMBAK, Özkan BURAK, Ayşegül YAPICI  142 

143- Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Bilişsel 

Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

 Şehmus ASLAN, Muhammet DÖNMEZ, Ummuhan BAŞ ASLAN 143 

144- 12-14 Yaş Basketbolcularda Denge ile Çeviklik İlişkisinin İncelenmesi  

 Eylem ÇELİK, Ayşegül YAPICI, Müşerref DORUK  144 

145- Düzenli Egzersiz Yapma Durumlarına Göre 18-25 Yaş Arası Bireylerde 

Antropometrik Ölçüm Değerlerinin Obezite ile İlişkisi 

 

 Aziz AKSOY, Halime SELEN 145 

146- İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem 

Becerisi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi 

 

 Gamze YÖNAL, Mehmet YÖNAL, Mutlu TÜRKMEN   

146 
147- PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli 

Hastalarda İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti 

Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma 

 

 Çağlar SOYLU, Tuğçe ÇOBAN, Özge ÇOBAN, Ertuğrul DEMİRDEL, Necmiye 

ÜN YILDIRIM, Murat BOZKURT 

 

147 
148- Basketbolcularda Farklı Çeviklik Testleri ve Sürat Performansları 

Arasındaki İlişki 

 

 Ayşegül YAPICI  148 

149- Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularında Üst Ekstremite Kas Kuvveti, 

Anaerobik Kapasite, Aerobik Kapasite ile Sportif Performans Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

 

 Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM, Özge ÇOBAN  149 

150- Genç Erkek Futbolcuların Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin 

Mevkilerine Göre Karşılaştırılması 

 

 Meryem İMER, Ayşegül YAPICI, Engin Güneş ATABAŞ, Tevfik AKOL 150 
151- A Model of Dickson Index Corrected on the Age of Pupils  

 Ihor ZANEVSKYY 151 
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152- Egzersiz Engelleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Pilot 

Çalışma 

 

 Emrah ATAY, Mehmet KUMARTAŞLI, Olcay SALİCİ  152 

153- Muay-Thai Hakemlerinin Karar Verme Stratejilerinin Farklı Değişkenlere 

Göre İncelenmesi 

 

 Mehmet DEMİREL, Korkmaz ATALAY, Aydın ŞENTÜRK, Duygu H. 

DEMİREL, Emrah SERDAR 

 

153 
154- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve 

Performanslarına Etkileri (Adıyaman İli Örneği) 

 

 Mehmet DEMİR, Murat KUL, Zeynel Abidin ŞENLİK, Fikret KELLEŞ, İbrahim 

BAĞCI 

 

154 

155- Antrenörlerde Lider-Üye Etkileşimi  
 Kürşat Yusuf AYTAÇ, Yakup AKYEL, Mustafa Yaşar ŞAHİN  155 

156- An Examination of The Appearance of Ethical Problems in The Media 

During The Period of 2013-2016 in Wrestling Sport 

 

 Faruk Salih ŞEKER, Mehmet ŞAHİN, Mehmet COŞGUNGÖNÜL 156 

157- Cumhuriyet Döneminde (1923-1950) Muş Vilayetinde Spor Faaliyetleri  
 Ömer KAYNAR, İrşad Sami YUCA 157 

158- Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM)  

 Murat KASIMOĞLU, Hayri DEMİR, Havva DEMİREL, Yahya Gökhan 

YALÇIN  
 

158 

159- Devlet Merkezli Futboldan Birey ve Kimlik Temelli Futbola Dönüşümün 
Sonucu Olarak “Çarşı Grubu” 

 

 Gülmelek DOĞANAY 159 

160- Futbol Takımlarının Gönüllü ve Zorunlu Transfer Açıklamalarının Hisse 

Senetleri Üzerindeki Etkileri 

 

 Gökhan ÖZER, Burak BABACAN, Yaşar AKÇA  160 
161- Optimal Portfolio Selection: BIST 100  

 Gizay DAVER, Ersin KANAT 161 

162- Fanaticism vs Science: A Case Study of Turkish Stock Exchange  

 Gizay DAVER 162 

163- Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme 
ve Nedensellik Analizleri (2003:Q1 – 2017:Q3) 

 

 Mustafa Kemal DEĞER, Mürşit RECEPOĞLU, Muharrem Akın DOĞANAY 163 

164- Türkiye’deki Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı  Ürünlere İlişkin 

Satın Alma Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisine Göre İncelenmesi 

 

 Tolga KATLAV, Emrah ÖNEY 164 
165- Döviz Kurlarındaki Değişkenlik ile Dış Ticaret Arası İlişkiler: Türkiye 

Üzerine Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (2003 M1-2017 M11) 

 

 Mürşit RECEPOĞLU, Mustafa Kemal DEĞER, Muharrem Akın DOĞANAY 165 

166- Örgüt Kültürü ve Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkileri  

 Yaşar AKÇA, Gökhan ÖZER, Hakan KIRKAN 166 
167- Kadın Sporcuların Güreşe Katılımları ve Tarihi Süreçleri  

 Cengiz ARSLAN 167 

168- Disiplinlerarası Köprüler Kurmak; Bilimsel Araştırmalarda Yeni Bir 

Yaklaşım 

 

 Erdal ZORBA 168 
169- Gps Sistemleri ve Giyilebilir Teknolojinin Performans 

Monitarizasyonunda Rolü 

 

 Zeki AKYILDIZ, Melih BOZDEMİR 169 
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170- Xbox Simülasyon Egzersizi Uygulayan Kişilerin Fizyolojik 

Parametrelerinin İncelenmesi 

 

 Sebiha Gölünük BAŞPINAR, Yücel OCAK, Zeki AKYILDIZ, Mehmet YILDIZ, 

Adem POYRAZ 

 

170 

171- 12 Yaş Elit Erkek Tenisçilerin Oksijen Saturasyonu ve Nabız Değerlerinin 

İllere Göre Karşılaştırılması 

 

 Berat KOÇYİĞİT, Sinan AKIN, Fatih KILINÇ  171 
172- 12-14 Yaş Elit Tenisçilere Uygulanan Kombine Antrenmanlarının Servis 

Performanslarına Etkisinin Araştırılması 

 

 Berat KOÇYİĞİT, Sinan AKIN  172 

173- Erkek Futbolcularda Reaktif Çeviklik ile Bilişsel Parametreleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 

 Yakup AKTAŞ, İsmail GÖKHAN, Hakim ÇELİK, Şeyda Nur DAĞLI 173 

174- Elit Düzey Taekwondocularda Birim Antrenmanın Hematolojik 

Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması 

 

 Mehmet Fatih YÜKSEL, Ekrem BOYALI, Tarık SEVİNDİ 174 

175- Sekiz Haftalık Egzersiz Programının Kadınlarda Bel Çevresi, Bki ve 
Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 

 

 Deniz ÇAKAROĞLU, Cengiz ARSLAN  175 

176- Futbolcularda Aerobik Performans Seviyesinin Yorgunluk İndeksine 

Etkisi 

 

 İsa SAĞIROĞLU, Melih BOZDEMİR, Zeki AKYILDIZ 176 
177- SAQ Antrenmanın Kadın Futsal Oyuncularında Performans Üzerine 

Etkisi 

 

 Yasemin ARI, Arif Kaan EROĞLU, İlker ÖZMUTLU, Başak EROĞLU 177 

178- The Innovation Sport Technologies  

 Iryna STYFANYSHYN, Nadia YURKO  178 
179- Üniversite Öğrencilerinde Boş Zaman Engelleri Bolu Besyo Örneği  

 Nuh Osman YILDIZ, Güçlü Özen, Adem SOLAKUMUR, Yılmaz Ünlü 179 

180- Rize’de Doğa Sporlarına Katılan Sporcuların Liderlik Özelliklerinin 

İncelenmesi 

 

 Merve ÇELİK, Arslan KALKAVAN, Cengiz BAYRAKTAR, Nihal Akoğuz 
YAZICI 

 
180 

181- Bisikletçilerin ve Doğa Sporları Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık 

Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

 Ayşe KANSIZ, Arslan KALKAVAN, Utku IŞIK, Halil İbrahim ÇAKIR 181 

182- Üniversitelerin Rekreasyon Bölümlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş 
Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi 

 

 Tolga BEŞİKÇİ, Kadir YILDIZ, Pınar GÜZEL, Semih SOLAK 182 

183- Rekreaatif Faaliyet İçin Doğa Yürüyüşüne Katılanları Motive Eden 

Etkenler 

 

 Ahmet YILGIN, Hüseyin ÖZTÜRK, Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK 183 
184- Fizik Tedavi Ünitelerinde Hasta Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması: 

Pilot Çalışma 

 

 Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ, Furkan BİLEK, Dudu TOPÇU, Esra DOĞRU 

HÜZMELİ 

 

184 

185- Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri  
 Adem SOLAKUMUR, Güçlü Özen, Yılmaz ÜNLÜ, Nuh Osman YILDIZ 185 
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186- Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas 

Becerisi Üzerindeki Etkisi 

 

 Umut CANLI, Yasemin ARI, İlker ÖZMUTLU 186 

187- Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Aerobik Güç 

Üzerine Etkisi 

 

 Aydın ŞENTÜRK, Oğuzhan YÜKSEL, M.Sait ERZEYBEK, Sinan AKIN, 

Korkmaz ATALAY 

187 

188- Sekiz Haftalık Farklı Yoğunluktaki Direnç Egzersizlerinin Bazı 

Kardiyovasküler Risk Markerları Üzerine Etkisi 

 

 Murat AKYÜZ, Yeliz DOĞRU, Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Cevval 

ULMAN, Murat TAŞ, Rana VAROL 

188 

189- Görme Engelli Sporcularda Futsal Antrenmanın Fiziksel Uygunluk 
Düzeyine Etkisi 

 

 Anıl ÖZÜDOĞRU, İlyas UÇAR 189 

190- Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness 

Levels of Turkish Cadet Judo Athletes 

 

 Bayram CEYLAN, Mustafa Şakir AKGÜL, Veli Volkan GÜRSES, Bilgehan 
BAYDİL, Şükrü Serdar BALCI 

 
190 

191- Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Alt ve üst 

Ekstremite Anaerobik Güç Üzerine Etkisi 

 

 Aydın ŞENTÜRK, Oğuzhan YÜKSEL, M.Sait ERZEYBEK, Sinan AKIN
 

191 

192- Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz olimpiyat Oyunları Öncesi 
Hazırlık Dönemi Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi 

 

 Dzhiparkul ABDYRAKHMANOVA, Serdar GERİ, Kanat DZHANUZAKOV, 

Bilal DEMİRHAN  

 

192 

193- Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin 

Araştırılması 

 

 Murat SARIKABAK, Ali Asker RECEP, İsmail KARATAŞ, Mert AYRANCI, 

Ender EYUBOĞLU 

 

193 

194- Farklı Spor Dallarında Görev Yapan Hakemlerin Öfke Düzeylerinin 

Araştırılması (Rize İli Örneği) 

 

 İmdat ÇAKIR, Arslan KALKAVAN, Cengiz BAYRAKTAR, Utku IŞIK, Nihal 
AKOĞUZ YAZICI, Halil İbrahim ÇAKIR 

 
194 

195- Futbol ve Futsal Branşlarında Spor Yapan Genç Kadınların Saldırganlık 

Yaklaşımları 

 

 Murat ERDOĞDU, Murat KOÇYİĞİT, N. Bahadır KAYIŞOĞLU, Baki YILMAZ 195 

196- Muay Thai Hakemlerinin Öz Yeterlilik ve Karar Verme Stilleri İlişkisi  
 Ersan TOLUKAN, Korkmaz ATALAY, Aydın ŞENTÜRK, Mustafa Yaşar ŞAHİN 196 

197- Doğa Sporlarına Katılan Antrenörlerin Liderlik Davranışlarının 

Araştırılması 

 

 Arslan KALKAVAN, Utku IŞIK, Nihal Akoğuz YAZICI, Cengiz BAYRAKTAR, 

Merve ÇELİK 

 

197 
198- Türkiye Grekoromen Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Mental 

Dayanıklılıklarının Araştırılması 

 

 Arslan KALKAVAN, Halil İbrahim ÇAKIR, Recep Fatih KAYHAN, İsa 

KAVALCI, Gökhan ÇAKIR 

 

198 

199- Dikey Sıçrama Testi İçin Eşitlik Modeli Çalışması  
 Sercan ÖNCEN, Serkan AYDIN, Arif Kaan EROĞLU 199 

200- Ibn Khaldun as a Pioneer of Anti-Essentialist Social Thought  

 Himmet HÜLÜR, Selami ÖZSOY 200 
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201- Osmanlı’dan Cumhuriyete Vilayet Gazetelerine Bir Örnek: Bolu Vilayet 

Gazetesi 

 

 Selami ÖZSOY, Himmet HÜLÜR 201 

202- Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi  

 İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN, Mikail TEL  202 

203- Algılanan Hizmet Kalitesi, Hizmet Değeri ve Memnuniyet Üzerinde 

Algılanan Risk Faktörünün Etkisi: Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezleri 
Üzerine Bir Uygulama 

 

 Ali ERDOĞAN, Erkan Faruk ŞİRİN 203 

204- Ak Parti ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  

 Ünsal TAZEGÜL 204 

205- Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi  
 İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN, Mikail TEL  205 

206- 6 Haftalık Core Antrenmanın Futbolda Şut Performansına Etkisi  

 Tevfik AKOL,  Ayşegül YAPICI, Engin Güneş ATABAŞ  206 

207- Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre Bağlı Spor Tesislerinin 

Kullanılmasına Yönelik Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması 

 

 Nihal AKOĞUZ YAZICI, Cengiz BAYRAKTAR, Arslan KALKAVAN  207 

208- Üniversite Futsal Takımlarında Yer Alan Sporcuların Fair Play 

Anlayışlarının Araştırılması 

 

 İsa KAVALCI, Arslan KALKAVAN, Halil İbrahim ÇAKIR, Utku IŞIK, Recep 

Fatih KAYHAN 

 

208 
209- U-16 ve U-19 Genç Amatör Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansı ve 

Toparlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

 Recep İMAMOĞLU, Osman İMAMOĞLU, Tülin ATAN, Mehmet ÇEBİ, İbrahim 

CAN 

 

209 

210- The Yo-Yo IR2 Test in Professional Basketball Players  
 Veli Volkan GÜRSES, Mustafa Şakir AKGÜL, Bilgehan BAYDİL, Bayram 

CEYLAN 

 

210 

211- 10-12 Yaş Grubu Erkek Çocuklara Uygulanan Yüzme Antrenman 

Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisi 

 

 Okan Serhat TUNCIL, Betül BAYAZIT, Ozan YILMAZ, Aydın TURHAN, Selami 
UÇAR 

 
211 

212- 6 Haftalık Core Antrenmanın Futbolda Şut Performansına Etkisi  

 Tevfik AKOL, Ayşegül YAPICI, Engin Güneş ATABAŞ  212 

213- 120°/sn Hızda Yapılan İzokinetik Güçlendirme Egzersizinin Kalp Hızı 

Değişklenliği Üzerine Etkisi 

 

 Gülin FINDIKOĞLU, Ömer ZAMBAK, Özkan BURAK, Ayşegül YAPICI, Engin 

Güneş ATABAŞ  

 

213 

214- Spor Yapan ve Yapmayan İşitme Engellilerin Psikosomatik Belirtilerinin 

Karşılaştırılması 

 

 Şehmus ASLAN, Ummuhan BAŞASLAN 214 
215- PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli 

Hastalarda İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti 

Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma 

 

 Çağlar SOYLU, Tuğçe ÇOBAN, Özge ÇOBAN, Ertuğrul DEMİRDEL, Necmiye 

ÜN YILDIRIM, Murat BOZKURT 

 

215 
216- Düzenli Egzersizin Skapular Kassal Endurans ve Omuz Ağrısı Üzerine 

Etkisi 

 

 Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ, Aziz DENGİZ, Furkan BİLEK 216 
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217- Effect of Quadriceps Femoris Kinesio Taping on Dynamic Balance in 

Children with Down Syndrome 

 

 Tarik ÖZMEN, Ceyda Merve ÜNAL 217 

218- Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Olan Bireylerde Ağrı ve Eklem Hareket 

Açıklığının Kinezyofobi ile İlişkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma 

 

 Tuğçe ÇOBAN, Ertuğrul DEMİRDEL, Alper DEVECİ, Necmiye ÜN YILDIRIM  218 

219- Experimental Exercise Protocols in Alzheimer's Disease Investigations  
 Gonca KAMACI 219 

220- Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Sportif Rekreatif 

Etkinliklerin Sosyal Gelişime Etkisi 

 

 Alçin OZAN, Betül BAYAZIT, Okan Serhat TUNCİL 220 

221- Bedensel Engelli Badmintonculara Uygulanan Teknik-Taktik 
Antrenmanın Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi 

 

 Tarık SEVİNDİ, Mehmet Fatih YÜKSEL, Kenan ERDAĞI  221 

222- Türkiye de 2013-2017 Yılları Arasında Otizm ve Fiziksel Aktive Alanında 

Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

 

 Okan GÜLTEKİN, Fahriye Esra BAŞYİĞİT 222 
223- Relationship Between Physical Activity and Postural Balance in Patients 

with Knee Osteoarthritis 

 

 Tarık ÖZMEN, Ümit GAFUROĞLU, Ayşegül ALTUN GÜVENİR, İpek 

ZIRAMAN, Bülent ÖZKURT 

 

223 

224- Futbolcularda Bazı Fiziksel Değişkenlerin Sürat, Çeviklik ve Anaerobik 
Dayanıklılık Performansına Etkisi 

 

 Emre SERİN, Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ, Serdar ADIGÜZEL, Yunus Emre 

DEMİR, Özgür TATLI 

 

224 

225- Vectors of Intensification of Tourist Activity and Innovations in Tourism 

Marketing 

 

 Dmytro ATAMANIY 225 

226- The State and Prospects of Ukrainian Higher Education Development of 

the Sphere of Professional Training of Specialists in Field of Physical 

Culture and Sports 

 

 Medynskyi S.V., Shandruk S.I. 226 
227- Elektromanyetik Alan Etkilerinden Otomobil Koruma Korunması İçin 

Yeni Teknolojiler 

 

 Oleg PRYSHLIAK, Oleg SYDORKO, Myroslav PRYSHLIAK 227 

228- Mathematical Preparation of the Students of Lviv State University of 

Physical Culture 

 

 Vasyl MATVIYIV 228 

229- The Economic Training of Specialists in Physical Rehabilitation is an 

İmportant Element of Their Education 

 

 Nadia PULUPENKO 229 

230- Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні  
 Ivan HUL 230 

231- Social-Economic Development Under the Conditions of Globalization  

 Iryna STAKHIV 231 

232- Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons  

 Ivanna BODNAR, Ivanna SYROTENKO 232 
233- Amatör Futbol Kulüplerinde Futbolcuların Yalnızlık Düzeyinin 

İncelenmesi 

 

 Ahmet YILGIN, Aytekin ALPULLU 233 
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234- Spor Organizasyonları Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi: Taekwon-Do 

Türkiye Şampiyonası Örneği 

 

 Olcay SALİCİ, Mehmet KUMARTAŞLI 234 

235- Amatör ve Profesyonel Liglerde Görev Yapan Antrenörlerin Sporcular 

Tarafından Değerlendirilmesi 

 

 Hanifi ÜZÜM 235 

236- Dart Sporcularının Spor Karakterlerinin İncelenmesi  
 Suphi Eren ÖZTÜRK, Mutlu TÜRKMEN 236 

237- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine ve Spora Yönelik 

Tutumlarının İncelenmesi 

 

 Faruk Salih ŞEKER, Büşra SÜNGÜ 237 

238- Profesyonel Spor Yapan Örgün Eğitim Öğrencilerinin Karşılaştıkları İzin 
Sorunlarının İncelenmesi 

 

 Gülten HERGÜNER, Zeki TAŞ, Murat KUL, Yılmaz ÜNLÜ, Adem 

SOLAKUMUR 
 

238 

239- Güreş Hakemlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri  

 Tarık ERDEM, Erkan Faruk ŞİRİN 239 
240- Spor Yapan ve Yapmayan Rteü Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin 

Araştırılması 

 

 Şöhret KÖSE, Arslan KALKAVAN, Halil İbrahim ÇAKIR  240 

241- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri 

ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki (Adıyaman Üniversitesi Örneği) 

 

 Kürşat YUSUF AYTAÇ  241 

242- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin 

Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi 

 

 Onur Mutlu YAŞAR, Murat TURĞUT, Özkan SUKAS 242 

243- Spor Kulüplerinin Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri ve Karşılaştıkları 
Sorunların Belirlenmesi 

 

 Murat TURĞUT, Onur Mutlu YAŞAR, Merve ÜNAL 243 

244- Salon Sporları Hakemlerinin Uğradıkları Yıldırma Davranışlarının Bazı 

Değişkenlerle İncelenmesi 

 

 Serkan HACICAFEROĞLU 244 
245- Şişmanlığın Tarihi ve Felsefesi  

 Çetin YAMAN, Zeki TAŞ, Merve Nur YAŞAR, Turgay Semih YAŞAR  245 

246- Cinsiyetin Açık Beceri Çabukluk Performansı Üzerine Etkisi  

 Ahmet ALPTEKİN, Bülent AĞBUĞA, Halit EGESOY 246 

247- The Contribution of Some Kinematic Values in Free Throw Shooting 
Accuracy for Basketball Players 

 

 Ibtehal AL-KHAWALDEH, Mutasem ALSOUB 247 

248- Influence of Out of School Classes upon Physical State of Children of 

Junior School Age 

 

 Olena BODNARCHUK, Diana OZHIBKO 248 
249- Scientific Investigations` Analysis Dealing with Correction of Functional 

State of Students 

 

 Mariana ZORYK 249 

250- Olympic Tourism as a form of Cognition and Popularization of Olympic 

Principles 

 

 Yaroslav TYMCHAK, Orysya YARMOLIUK 250 

251- The Physical and Health Dimension for Performance in Muslims Prayer  

 Mohamed Tawfiq OTHMAN, Basil Khalaf HUMOOD 251 
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252- Halk Oyunları Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme 

Sürecindeki Katkısının İncelenmesi 

 

 Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU, Recep Fatih 

KAYHAN 

252 

253- Yaşlılar Arasında Fiziksel Aktiviteye Katılımın Egzersiz Değişim 

Süreçlerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi 

 

 Nevzat DEMİRCİ, İrfan YILDIRIM, Yasin ERSÖZ, Yunus YILDIRIM  253 
254- Kısmı Uyku Yoksunluğu ve Sportif Performans  

 Yasin ERSÖZ, İrfan YILDIRIM, Özkan IŞIK, İlkay DOĞAN, Nevzat DEMİRCİ 254 

255- Sportmenlik Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Elçiler: Spor 

Federasyonları 

 

 Hasan Erdem MUMCU, Hüseyin GÜMÜŞ, Yasin BÖLÜKBAŞI, Ömür Fatih 
KARAKULLUKÇU 

 
255 

256- Sporcuların İletişim ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi  
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Mehmet TURAN, Eyüp BOZKURT  
Fırat Üniversitesi, Elazığ, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Oyun her yaş dönemi insanın oynadığı ve oynarken keyif aldığı bir etkinliktir. Oyun çocukluk 

döneminin temel aktivitelerinden biridir.  Çocuk oyun sayesinde enerjisini boşaltmakta ve 

geçirdiği hoş vakitler sayesinde mutlu olmaktadır. Çocuk oyunları aynı zamanda çocukların 

sosyal ve kültürel gelişmesine yardımcı olmaktadır. Oyun sayesinde çocuklar akranlarıyla 

vakit geçirmekte ve onlarla etkileşim halinde olarak iletişim becerilerini arttırmaktadır. 
 Çocuk oyunları yapısında bulundurduğu iş birliği,  yardımlaşma, saygı ve sevgi gibi birçok 

değer sayesinde de çocukların ahlaki gelişimine ve değerler eğitimine katkı sunmaktadır Bu 

sebeplerden dolayı çocuk oyunları çocukların büyüme ve gelişme dönemlerine doğrudan etki 

yapmaktadır. Bu sebeplerden dolayı çocukların televizy  on, bilgisayar gibi çocukların 

gelişimine katkısı olmayan araçların karşısında vakit geçirmesinden ziyade çocukların 
akranlarıyla çocuk oyunlarını oynayıp vakit geçirmesi sağlanmalıdır. Çocuklar ne kadar çok 

çocuk oyunu bilip oynarsa kendini birçok yönden daha fazla geliştirmiş olacaktır.  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, çocuk oyunlarının öğrenciler tarafından bilinmesi ve 

oynanma sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Çocuk oyunlarının öğrenciler tarafından bilinmesi ve oynanma sıklığını belirlemeyi 
hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir.  

Çalışma Grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ, 

Malatya, Mersin, Gaziantep ve Tunceli illerinde öğrenim gören toplam 333 ilkokul öğrencisi 

oluşturmaktadır.   

Verilerin Toplanması ve Analizi: Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket  
formuyla elde edilmiştir. Anket formu literatürde yer alan çocuk oyunları dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Anket formu toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci 

bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş  

maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde, 25 tane çocuk oyunu bulunmaktadır. 

Anketin üçüncü bölümünde ise öğrencilerin şuan oynadığı ve listede yer almayan oyunları 
belirlemek amacıyla hazırlanmış açık uçlu soru bulunmaktadır.  Araştırmadan elde edilen 

verileri çözümlemede “aritmetik ortalama”, “yüzde”  “frekans” testleri kullanılmıştır. Ayrıca 

değişkenlere dayalı karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t  testi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencisi, Çocuk oyunları, Oyunlar, Çocuk ve oyun  
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Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral 

Asimetri Değerlendirmesi 

 
Erhan KARA, Yasemin ARI, Arif Kaan EROĞLU, Serkan AYDIN 

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Giriş ve Amaç: Okul öncesi dönem, hareket becerisine en olumlu ve kalıcı katkıların 

yapılabileceği bir zaman aralığıdır. Bu dönem tüm yaşama yön verebilecek gelişim 

aşamalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda duyarlı yaş evrelerinde uygun eğitim 

programlarının, çocuğun gelişimini hızlandırdığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda küçük 
yaştan itibaren uygulanan yoğun antrenmanların postür üzerinde etkisi olduğu belirtilmiştir.  

Çocuklar ve gençlerde postür ve denge ölçümleri, fiziksel ve performans gelişimleri hakkında 

fikir verip bir standart sağlayabilir. Buradan hareketle, okul öncesi cimnastiğe yeni başlayan 

5-6 yaş grubunda denge ve postural asimetri değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma grubunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde cimnastik kursuna yeni 
başlayan 5-6 yaş grubu 15 kız 2 erkek olmak üzere toplam 17 çocuk oluşturmuştur. Bütün 

ölçüm ve testler çocuklara önce uygulamalı olarak gösterilerek deneme yapmaları 

sağlanmıştır. Çocukların standing storke, tandem duruş, uzan eriş esneklik testleri ve postür 

analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler normal dağılım 

göstermediğinden istatistiksel analizler Mann-Whitney U ve Spearman’s Rho Korelasyon testi 
kullanılmıştır. Tüm veriler SPSS 21.0 paket programında analiz edilip ve anlamlılık düzeyi 

0.05 olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların yaşları (X=5.88±1.54), vücut kütle indeksi değerleri 

(X= 16.78±4.55), uzan eriş esneklik test ölçümü (X=21.76±4.51), tandem duruş (X=1.88±.60), 

standing storke (X=80.06±98.91) ve postür analiz değerleri (X=46.12±8.18) olarak 
bulunmuştur. Korelasyon analizi bulgularına göre, çocukların standing storke ve postür 

analizi (r=.700; p<0.05) arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan çalışmada postürdeki bozuklukların dengeyi olumsuz etkilemesi sebebi ile 

statik denge ve postür arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Denge becerisinin 

cimnastik branşında performansı belirleyici bir unsur olduğu göz önüne alındığında postür 
denge ilişkisinden yola çıkarak, postür bozukluklarına yönelik düzeltici egzersizlerin 

antrenman programlarına dahil edilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

postür bozukluklarının giderilmesine yönelik gerek tetkik ve görüntüleme gerek tanısal ve 

klinik yöntemlerin bir uzman hekim desteği ile ortaya konmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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60 Yaş ve Üstü Kişilerin Geçmişteki Çocuk Oyunları ve Günümüz Çocuk Oyunlarına 

Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma 
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Öz 
 

Oyun, insanların hayatının her anında ve her döneminde olan bir etkinliktir. Oyun oynamak 

için kullanılan araç gereçler ve mekânlar bazı dönemler de değişmiş olsa bile her yerde oyun 

bulunmakta ve önemini geçerliliğini korumaktadır. Çocukluk yıllarında oyun sayesinde çocuk 

çevresini ve insanları tanımaya başlamaktadır. Oyun sayesinde çocuklar zihinsel ve sosyal 
olarak gelişmektedir. Oyun yapısı gereği kültürler arası iletişimi de arttırmaktadır. Farklı 

kültürler de bulunan çocuklar oynadıkları oyunları birbirlerine aktararak kültürler arası 

iletişimin artmasına ve kültürlerin toplumlar arasında aktarılmas ına katkı sunmaktadır. Oyun 

sayesinde aynı zamanda bireyler geçmişten gelen oyunları, oyunların özelliklerini gelecek 

nesillere aktarmakta ve böylelikle kuşaklar arası bağların devam etmesini sağlamaktadır. 
Kuşaklar arasında bağın artması ile insanlar daha rahat  iletişim kurabilmekte ve birbirlerine 

olan saygı ve sevgisini arttırabilmektedir.  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma ile 60 yaş ve üstü yaşlıların geçmişte ki oyunlar ve 

günümüz çocuk oyunlarına bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: 60 yaş ve üstü yaşlıların geçmişteki oyunlar ve günümüz çocuk oyunlarına bakış  
açılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma türüne dayalı olup, nitel araştırma 

desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olarak, durum analizi deseni kullanılmıştır. Buna 

dayalı olarak araştırmada yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu Elazığ, Malatya, Muş illerinde bulunan 60 

yaş ve üzeri 43 birey oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla 

araştırmacılar tarafından üniversite 60 yaş üstü bireylere sorulmak üzere iki bölümden oluşan 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Birinci bölümde araştırmaya katılanların 

demografik verilerine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölüm de ise 60 yaş üstü yaşlıların 

geçmişteki oyunlara ve günümüz oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve 60 yaş üstü bireylere uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
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Çocuk Hikâye Kitaplarında Boş Zaman ve Oyun Temasının İncelenmesi 
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Öz 

 

Günümüzde boş zaman etkinliklerine katılma isteği ve önemi her geçen gün arttırmaktadır. 

Günümüzde boş zamanı değerlendirme bir yaşam biçimi halini almıştır. Bu sebeple; boş 

zaman faaliyetlerinin artması ve bu zamanın değerlendirme çeşitliliğinin genişlemesi ile 

birlikte genç nesile bu alışkanlığın kazandırılması önem arz etmektedir. Boş zaman 

etkinlikleri psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak bireye destek sağlamaktadır. Boş zamanı 
değerlendirme etkinliklerinin küçük yaşlardan itibaren başlaması bu alışkanlığın devam 

ettirilmesinde önemli olduğu belirtilmektedir.  

Bu çalışma çocuk hikâye kitaplarında boş zaman ve oyun temalarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada, Elazığ ilinde halk kütüphanesinde ve bazı ilköğretim okullarında ki 

kitaplıklarda bulunan çocuk hikâye kitapları taranmıştır. Araştırmanın evreni, ilköğretim 
çocukları için yazılan çocuk kitaplarıdır. Örneklemini ise bu eserler arasından seçilen toplam 

100 kitap oluşturmaktadır. 

Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama şu aşamalardan 

oluşmakta: istenen amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve 

değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır.  

İncelenen eserlerde boş zaman teması olarak en yüksek oranlarda doğa yürüyüşü-gezi, kitap 

okuma, müzik aleti çalma ve şarkı söyleme, hayvan sevgisi resim yapmak gibi etkinliklere yer 

verildiği tespit edilmiştir. 

İncelenen eserlerde oyun teması olarak ta saklambaç, salıncak, oyuncaklarla oynama, evcilik, 

bilgisayar oyunu oynama, beş taş oyunu, kör ebe oyunu ve parkta oyunlara yer verildiği tespit 
edilmiştir. 

Çocuk hikâye kitaplarında boş zaman etkinliği olarak çeşitlilik fazla görülse de çocuk 

oyunlarına düşük oranlarda yer verildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk hikâye kitapları, Boş zaman ve hikâye kitabı, Boş zaman ve 
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Beden Eğitimi Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının 

Değerlendirilmesi 

 
Oğuz EROĞLU, Alper Tunga SÖKMEN, Meral SAYGUN, Hakan YAPICI, S inan 

AYAN, Turgut DENİZ, Alper Cavit KABAKÇI 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Bir sporcuda ani kardiyak ölüm, normal sağlık durumunu takiben altı saat 

içinde gelişen, travmanın eşlik etmediği ölüm olarak tanımlanır. Ani kardiyak ölümlerde 

zamanında yapılacak Temel Yaşam Desteği (TYD) hayat kurtarıcıdır. Çalışmamızda, beden 
eğitimi öğrencilerinin TYD uygulamaları hakkındaki bilgisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrenciler 

üzerinde prospektif olarak yapıldı. Öğrencilerin, TYD bilgileri, 26 soru ve iki bölümden 

oluşan anketle değerlendirildi. Birinci bölüm; demografik verileri (Yaş, cinsiyet, spor yaşı, 

sınıf ve spor branşı), ikinci bölüm; TYD uygulamalarını [TYD eğitimi alma, ani ölümü 
tanıma, dolaşım ve solunumu değerlendirme, Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) 

tanıma] içermekteydi. TYD eğitimi alan ve almayanların karşılaştırılmasında Chi-square testi, 

eğitim alınan kaynağın TYD üzerindeki etkisi ANOVA ile analiz edildi. p  

Bulgular: Çalışmaya 404 öğrenci dahil edildi. Öğrencilerin % 62.4’ü erkek, yaş ortalaması: 

22.1±2.5 yıl, spor yaşı ortalaması: 6.5±4.2 yıl, %39.1’i ikinci sınıf öğrencisi, %17.6’sı futbol 
branşındaydı. Daha önce %75 (n=303)’i TYD eğitimi almıştı. Eğitiminin %77.2’si “Okul” 

(Hoca/Antrenör), %25.8’i birden fazla kaynaktan alınmıştı. Öğrencilerin, %96.8’i en az bir 

“Ani ölüm” belirtecini tanırken, %3.2’si hiçbir belirteci tanımamaktaydı. Nabız 

değerlendirmeyi %78.6’sı, kalp masajı uygulamasını %85.9’u, uygulanma yerini %56.7’si,  

uygulama sayısını %18.6’sı, uygulama derinliğini %45.8’i, suni solunum tekniğini %17.6’sı,  
Kalp masajı/Solunum sayısı oranını %29.9’u doğru biliyordu. Öğrencilerin, %92.8’i OED 

kullanılma amacını bilmiyordu. Daha önce eğitim alanlarla almayanlar TYD uygulamaları 

yönünden karşılaştırıldığında; nabız süresi, kalp masajı uygulama yeri ve uygulama derinliği,  

kalp masajı/suni solunum oranı ve OED bilgisi bakımından iki grup arasında farklılık saptandı 

(p<0.05). TYD eğitimini okulda alanların, nabız değerlendirme ve kalp masajı uygulama bilgi 
düzeyi diğer kaynaklardan eğitim alanlara göre daha yüksekti (p<0.05). 

Sonuç: TYD eğitimi alan öğrencilerin almayanlara göre bilgi düzeyi daha yüksektir. 

Öğrencilerin, TYD hakkında bilgi sahibi olabileceği en iyi kaynak hoca/antrenörleri olup, 

okulda verilen TYD eğitimlerine önem verilmelidir.  
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Çocuk Hikâye Kitaplarında Spor ve Sağlıklı Yaşam Temasının İncelenmesi 
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Fırat Üniversitesi, Elazığ, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Spor ve sağlıklı yaşam isteği her yaştan insanın ilgi duyduğu ve devamını istediği bir olgudur. 

Bunun alışkanlık haline gelmesi ise küçük yaşlardan başlayarak devam edilmesi ve 

sevdirilmesi ile ancak mümkündür.  

Bu çalışma çocuk hikâye kitaplarında spor ve sağlıklı yaşam temalarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada, Elazığ ilinde halk kütüphanesinde ve bazı ilköğretim okullarındaki 
kitaplıklarda ki bulunan kitaplar taranmıştır. Araştırmanın evreni, ilköğretim çocukları için 

yazılan çocuk kitaplarıdır. Örneklemi ise bu eserler arasından seçilen toplam 100 kitap 

oluşturmaktadır. 

Araştırmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama şu aşamalardan 

oluşmakta: istenen amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve 
değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır.  

Eserlerde spor teması olarak en yüksek oranlarda atletizm (yürümek), yüzmek,  futbol,  ata 

binmek, bisiklet binmek yer verildiği tespit edilmiştir. 

Eserlerde sağlıklı yaşam teması olarak ta çevre ve vücut temizliği, sağlıklı beslenme, diş  

bakımı ve fırçalama alışkanlığı, düzenli uyku alışkanlığı, spor yapmanın önemi ve yürüyüş 
temizliğine yer verildiği tespit edilmiştir. 

Çocuk hikâye kitaplarında spor temasına düşük oranlarda y er verilmişken beslenme, sağlıklı 

yaşam, vücut temizliği gibi temaların daha yüksek oranlarda hem görsel hem de metin 

içerisinde verildiği belirlenmiştir. 
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı Çocuk Gelişimcisi adaylarının Beden Eğitimi Dersine İlişkin 

Tutumlarını belirlemektir. Tarama modelindeki bu araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. ve 2. sınıflarına devam eden 94 erkek 

ve 19 kız olmak üzere toplamda 113 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı 
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ile 

toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.  

Çocuk Gelişimcisi adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları 

puanların, aritmetik ortalaması 3.38, standart sapma puanı ise .84’dür. Kısaca çocuk 

gelişimcisi adayları ölçekte yer alan maddelere kısmen katılıyorum düzeyinde yanıt 
vermişlerdir. Ölçme aracının iç tutarlık katsayısını belirlemek amacıyla yapılan analiz  

sonucunda hesaplanan Cronbach α değerleri .96 olarak hesaplanmıştır. Çocuk Gelişimcisi 

adaylarının beden eğitim dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla grup sayıları 30’un altında kaldığı için non 

parametrik test olan Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Analiz sonucunda çocuk gelişimcisi 
adaylarının cinsiyetlerine göre beden eğitimi dersine yönelik tutumlarında anlaml ı bir 

farklılaşma belirlenmemiştir. Çocuk Gelişimcisi adaylarının beden eğitim derslerine yönelik 

tutumlarının sınıflarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

ise t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucunda ise, sınıf değişkenine göre çocuk gelişimcisi 

adaylarının tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 
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Öz 
 

Bu çalışmada çocukların spora katılım güdüleri ile yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde olup, ikinci kademe okullarda öğrenim 

gören öğrencilerden 235 kız (%47.00) ve 265 erkek (%53,00) olmak üzere toplam 500 kişilik 

çalışma grubu ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Spora Katılım 
Güdüsü Ölçeği (PMQ) ile Güçler ve Güçlükler Anket (SDQ-Tur) kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda, PMQ ile SDQ-Tur alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p> 0.05). Kız ve erkeklerin spora katılım güdüleri karşılaştırıldığında erkek öğrencilerin 

takım ruhu puanlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu (p<0.05), spor yapıp 

yapmama durumlarına göre spor güdülenmeleri karşılaştırıldığında, spor yapanların eğlence 
alt boyutu hariç diğer alt boyutlarda spora katılım güdülerinin daha yüksek olduğu (p<0.05) 

tespit edilmiştir.  Spor yapan ve yapmayan çocukların karşılaştıkları güçlüklerin 

incelenmesinde ise tüm alt boyutlarda ve toplam güçlülük puanlarında spor yapanların daha 

yüksek puana sahip oldukları bulunmuştur (p<0.05). Spor branşlarına göre spor 

güdülenmesinde farklılaşma olup olmadığı incelendiğinde başarı,  fiziksel uygunluk, eğlence 
alt boyutlarında branşlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken (p<0.05) spor branşlarına 

göre yaşadıkları güçlüklerin alt boyutları incelendiğinde de duygusal, hiperakt ivite, sosyal 

davranışlar ve toplam güçlük boyutlarında spor branşları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak; erkek öğrencilerin takım ruhunun kızlardan 

daha fazla olduğu, spor yapanların spora katılım güdülerinin daha yüksek olduğu, spor 
yapmayanların birçok alanda daha fazla güçlük çektiği ve branşlar arasında da alt boyutlarda 

yaşadıkları güçlüklerin değiştiği söylenebilir.  
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Basketbol Antrenörlerinin Empatik Düzeylerinin İncelenmesi 
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Neşe MUMCU 

 

 

Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, erkek basketbol antrenörlerinin Empatik Eğilim düzeyini 

belirlemektir. Bu çalışmada, bu çalışmada, Dökmen (Dökmen, 1988) tarafından geliştirilen 

Empatik Eğilim Ölçeği (ETS) uygulanmıştır. Araştırma grubu, 2014-2015 basketbol 

sezonunda Türkiye'nin beş ilinde Aydın, Manisa, Uşak, Afyon, Denizli'de yaşayan 180 

basketbol koçundan oluşmaktadır. Spss 18.0 istatistik programı, yüzde ve frekans, aritmetik 
ortalama, t-testi, anova kullanabilmek için veri analizi için kullanılmıştır. Sonuç olarak, 

basketbol antrenörlerinin empatik eğilim düzeyleri ortalama bir değer olarak sunuldu (= 

60.89). ETS puanları (t = -18,412) ve basketbol antrenörlerinin eğitim seviyesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p <0.05). 

Sonuç olarak, erkek basketbol antrenörlerinin ETS puanlarında, antrenörlerin ve velilerinin 
eğitim düzeyi, aylık geliri, mesleki kıdemleri, yaş aralıkları dikkate alındığında anlamlı bir 

fark olduğu dikkati çekmektedir (p <0.05). 

 

Anahtar Kelimeler: Basketbol Antrenörleri, Empatik Eğilim, Empati 

 
Abstract 

The aim of this research to determine the Empatic Tendency level of male basketball coaches. 

For this idea Empathic Tendency Scale (ETS), developed by Dökmen (Dökmen, 1988), was 

applied in this study. The research group consisted of 180 basketball coaches lived and 

worked in five cities of Turkey, Aydın, Manisa, Uşak, Afyon, Denizli, during the 2014-2015 
basketball season. Spss 18.0 statistical program was used for data analysis to make use of its 

percentage and frequency, arithmetic mean, t-test, anova. As a result of the result, the 

empathic tendency levels of basketball coaches were presented as a mean value 

(=60.89). There are statistically significant difference found between the  result  of 

ETS  scores  (t=-18,412) and education level  of basketball coaches (p<0.05). 

As a result, it is noticed that there are significantly difference in the ETS scores of male 

basketball coaches when educational level of coaches and their parents, monthly income, their 

professional seniority, age ranges are regarded (p<0.05). 

Keywoeds: Basketball coaches, Empatic Tendency, Emphaty 
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Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Uygulanan Çeşitli Çeviklik Ve Sürat Testleri 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

 
Hakan YAPICI, S inan AYAN, Oğuz EROĞLU, Alper Cavit KABAKÇI 

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Giriş: Çalışma, Kırıkkale polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin fiziki ve fizyolojik 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 78 gönüllü erkek polis okulu öğrencisi katılmıştır (yaş: 

21.3±0.9 yıl, vücut ağırlığı: 71.4±7.8 kg, boy uzunluğu: 176±1 cm, spor yaşı: 7.9±1.7 yıl). 
Deneklerin her birine bilgilendirilmiş gönüllü onay formu doldurulmuş olup, yapılan ön 

incelemede testlere katılan deneklerin herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı, tespit 

edilmiştir. Testlerin hepsi uygulamalı olarak gösterilmiş olup testler ile ilgili ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. Ölçümlerin hepsi Kırıkkale polis meslek yüksekokulu spor tesislerinde 

yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada, deneklerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerini belirlemek için yaş, boy, 

kilo, vücut yağ yüzdeleri (VYY), farklı çeviklik testleri ve 10 ile 20 m hızları test edilerek 

denekler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 

Sonuç: Deneklerin fiziksel ve fizyolojik düzeyleri ve uygunluk değerleri oldukça önemlidir. 

Yapmış olduğumuz testlerde kısa koşu testlerinde ve çeviklik test ölçüm değerlerine 
baktığımızda, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışma sonuçlarının, bu 

konuda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Polis okulu, Sürat, Çeviklik  
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E-Ticaret ve Spor 
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Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, internet ortamının sunduğu olanakları da 

geliştirmekte ve tüm sektörlere ürünlerini sanal ortamda pazarlama imkânı vermektedir. 

Elektronik ticaret (e-ticaret) günümüzde öncelikle cep telefonu gibi mobil araçların hızla 

gelişmesi ve yayılması ile insanlara daha kolay alışveriş olanağı sunmaktadır. Spor 

sektöründe de hızla yayılan e-ticaret, diğer pazarlama yöntemlerini etkilerken müşteriye de 
çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Spor ile e-ticaret arasındaki ilişkinin güncel literatürler ile 

incelendiği bu derleme çalışmasında, e-ticaretin spor sektörü üzerindeki etkileri 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Spor ekonomisi, Spor sektörü, İnternet   
 

Abstract 

 

The developments achieved in information Technologies are also improving the opportunities 

offered by the internet environment and give the chance to market their products to all sectors. 
Nowadays e-trade offers the potentiality primarily by the fast development and the spread of 

the mobile tools like the mobile phones have been presenting the facility for easier shopping. 

E-trade which has also been spreading fast in the sports sector not only affecting other 

marketing methods, but also providing various conveniences to the customers. In this study 

where sport and e-trade were examined by the actual literature, the effects of e-trade on sports 
sector will be aimed to be evaluated.  

 

Keywords: E-trade, Economy of sport, Sport sector, Internet   
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İncelenmesi 

 
Recep AYDIN

1
, Ramazan DURAN

1
, Ali ÖZKAN

1
, Gürhan KAYIHAN

2
 

1
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

2
Oxford Üniversitesi, İNGİLTERE 

 

 
Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, badminton oyuncularının kinantropometrik, kuvvet ve performans 

özelliklerinin incelenmesi incelenmesidir. çalışmaya bartın üniversitesinde badminton 

oynayan toplam 11 gönüllü kadın sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ 

yüzdesi Tanita kullanılarak belirlenmiştir. Bacak, sırt, pençe ve parmak kuvvetleri 

belirlemesinde izometrik kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. Kinantropometrik değişkenler 

ile sırt, bacak, pençe ve parmak kuvvet değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi 

amacıyla Pearson Product Moment Korelasyon Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
veriler normal vücut yağ yüzdesine ve izometrik kuvvet sahip oldukları bulunmuştur. Pearson 

Product Moment analiz sonuçları ele alındığında hiçbir değişkende ilişki bulunamamıştır.  

Sonuç olarak bazı kinantropometrik değişkenler, isometrik kuvvet, servis ve clear performansı 

arasında herhangibir ilişki bulunamamıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Badminton, İzometrik kuvvet, Kinantropometrik  

Abstract 

The purpose of the present study was to determination effects of kinantropometric and 

strength variables on badminton performance of badminton players. A total of 11 volunteer 

female badminton players from bartın university participated in this study voluntarily. 
subjects’ height, body weight, body mass index, body fat percentage were determined. body 

fat percentage was determined by tanita. Isometric dynamometer was used for the 

determination of knee, back, grip and pinch strength. Results indicated that badminton players 

have normal body fat percentage and isometric strength. Results of Pearson Product Moment 

correlation analysis, was no significantly correlated with all variables. As a conclusion, there 
was no relationship between some kinantropometric variables, isometric strength, service and 

clear performance.  

Keywords: Badminton, Isometric strength, Kinantropometric 
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Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Algı ve Karar Verme Mekanizmaları Arasındaki 
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Öz 

 

Amaç: Bu çalışmada, düzenli olarak futbol antrenmanı yapan amatör futbol erkek sporcular 

ile düzenli spor yapamayan tıp fakültesi öğrencilerinin algı ve karar verme parametreleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Materyal ve Yöntem: Çalışmaya Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) mücadele eden 

Şanlıurfa 11 Nisan spor kulübünden spor öz geçmişi ortalaması 11,2±3,27 yıl olan haftada en 

az 5 gün futbol antrenmanı yapan 26 erkek futbolcu ve Harran Üniversitesi Tıp fakültesinde 

düzenli spor yapmayan 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 51 katılımcı gönüllü olarak 

katılmıştır. Çalışmaya katılan futbolcuların yaş, boy ve kilo ortalamaları sırasıyla 22.70±4,04 
yıl, boy 176± 5,96 cm, kilo 69,29±7,44 kg, tıp fakültesi öğrencilerinin yaş, boy ve kilo 

ortalamaları sırasıyla 21,08±1,22 yıl, 176,48±4,79 cm, 72,21±9,39 kg olarak kaydedilmiştir.  

Katılımcıların bilişsel testleri, IQ (SPM), Sürekli dikkat (SİGNAL, SİGNAL SÜRE), Görsel 

hafıza (TAVTMB), Determinasyon testi (DT, DT SÜRE), dikkat ve problem çözme (COG), 

Çizgi takibi (LVT), Hız mesafe tahmini (HMT) için Psiko-Teknik Viyana sistemi kullanıldı. 
İstatistiksel işlemler için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Düzenli spor 

yapan ve yapmayan bireylerin SPM (IQ) parametresinde düzenli spor yapmayanların lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken (p<0.01), SİGNAL (Dikkat) parametresinde 

ise düzenli spor yapanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

SİGNAL SÜRE, DT SÜRE, COG, HMT değerlerinde sayısal olarak düzenli spor yapanların 
lehine olsa da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca, TAVTMB, DT 

ve LVT değerleri arasında düzenli spor yapan ve yapmayanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; Düzenli spor yapanların IQ seviyesi 

değerleri, düzenli spor yapmayan IQ seviyesi değerlerine göre daha düşük olmasına rağmen 

dikkat testinde anlamlı bir şekilde daha başarılı oldukları görülmüştür. Yine IQ seviyesi 
değeri düşük olup düzenli spor yapanların görsel hafıza, hız mesafe tahmini ve reaksiyon 

sürelerinde sayısal olarak daha iyi bulunmuştur. İlköğretim ve orta öğretim dönemindeki 

çocukların akademik çalışmalarının yanı sıra spor eğitimine de katılmaları bilişsel 

özelliklerine olumlu anlamda etkisinin olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Bilişsel, Algı ve karar verme  
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Öz 

 

Giriş: Araştırmanın amacı puberte öncesi futbolcuların solunum fonksiyon değerleri ile bazı 

motorik beceriler ile ilişkisini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırmaya başlamadan önce ailelere bilgilendirilmiş olur formu imzalatılarak 
katılımcılara ölçüm araç ve yöntemleri ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Araştırmaya 

yaşları 11±1.61 olan 45 erkek futbol oyuncusu çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada 

katılımcıların solunum fonksiyon değerlerinin (FCV, FEV1, PEF), motorik becerilerinin 

(denge, sürat, esneklik, pençe ve karın kuvveti, çeviklik, koordinasyon ve MaxVO2) ölçümleri 

yapılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk testi 
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Sıra Korelasyon 

Katsayısından yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma bulgularında FVC, FEV1 ve PEF değerleri ile yaş, p ençe kuvveti ve 

koordinasyon arasında pozitif yönlü yüksek ilişki belirlenmiştir (sırasıyla yaş r= 0,716; 0,746; 

0,722; pençe kuvveti r= 0,839; 0,789; 0,798; ve koordinasyon r= 0,640; 0,636; 0,648; 
p<0,01). FVC, FEV1 ve PEF değerleri ile sürat ve çeviklik arasında da negatif yönlü orta 

düzeyde ilişki belirlenmiştir (sırasıyla sürat r=-0,598; -0,599; -0,615 ve çeviklik r= -0,654; -

0,649; -0,702 p<0,01). Ayrıca motorik becerilerden sürat ile çeviklik, koordinasyon ve yaş 

arasında yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir (sırasıyla r= 0.858; -0;735; -720; p<0,01). 

Sonuç: Çocukların büyüme ve antrenman yapma süreleri ile artan solunum fonksiyonları ve 
fiziksel performanslarının paralellik gösterdiği ve buna bağlı olarak puberte öncesi 

sporcularda yapılan antrenmanların planlamalarında ve değerlendirilmelerinde bu duruma 

dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, Solunum fonksiyonu, Motorik beceri 
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Myofasyal Gevşetme Yöntemi ve Metabolik Yük İlişkisi 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Myofasyal gevşetme kasları saran yapının elastik ve akışkan forma getirilmedir. Vücuda 

binen Metabolik yük kavramı da kişinin algıladığı içsel yük ile geçirilen süre arasındaki 

ilişkiye dayanmaktadır. Myofasyal gevşetme yönteminin kasların hareket açıklığını olumlu 

yönde etkilemesi ve iskemik basınç oluşturarak kandaki nitrik oksit miktarını artırmasından 

dolayı yapılan işin myofasyal gevşetme sayesinde daha ekonomik yapılabileceği bununla 
beraber metabolik yüke olumlu yönde etki edebileceği düşünülmektedir. Çalışmamızıın amacı 

bu iki kavramın aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Çalışmamıza Yaş:23±4,3. Boy:174±5,6. Kilo:73±7,3 olan 15 gönüllü erkek ring sporcusu 

katılmıştır. Sporculardan myofasyal gevşetme uygulamadan Tabata protokolünde kum 

torbasına 4 dakika supramaksimal bir şekilde yumruk atmaları söylenmiştir. Ve test bitiminde 
10 luk Borg ölçeğinde algılanan zorluk sorulup süreyle çarpılarak metabolik yükleri 

alınmıştır. Sporculara İkinci test uygulanmadan önce 48 saat geçmesi istenmiştir ve teste 

başlamadan önce  majör kaslarında 1 dakika köpük silindir yardımıyla myofasyal gevşetme 

yapmaları sağlanmıştır ve hemen ardından aynı test protokolüne tabi tutulup 10 luk Borg 

ölçeğinde algılanan zorluk sorulup metabolik yükleri bulunmuştur. 

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programında Wilcoxon Signed Ranks testiyle 

analiz edilmiştir.  

Sonuç olarak sporcuların metabolik yükleri bu çalışmada myofasyal gevşetme yöntemi 

kullanılarak düştüğüvgörülmüştür.  Hipotemiz pozitif yönde belirttiğimiz doğrultuda 0,05 

anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Myofasyal gevşetme, Metabolik yük, Ring sporcuları  
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Öz 

 

Sıçrayarak atılan yüzen servis (SAYS) ile yüzen servis (YS) tekniğinin karşılaştırmalı 

kinematik analizini yapmak amacıyla yapılan bu çalışmaya Türkiye Voleybol Federasyonu 2. 

Liginde oynayan antrenmanlı 9 kadın voleybolcu (XYAŞ= 21,22 ± 2,53 yıl, XBOY= 1,75 ± 0,06 
m, XVK= 64,00± 4,84 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Servis görüntüleri 3 adet yüksek hızlı 

kamera ile kaydedilmiştir. Görüntülerin sayısallaştırma işlemleri SIMI 7.5 hareket analizi 

programında gerçekleştirilmiştir. Servis atışlarının karşılaştırmalı kinematik analizleri 

sonucunda; temas anındaki kütle merkezinin yüksekliği, temas öncesi kütle merkezinin 

maksimum yüksekliği, temas anında topun yüksekliği, topun yatay eksendeki yer değişimi, 
topun temastan sonraki rölatif maksimum yüksekliği, temas anında topun rölatif yüksekliği ve 

topun elden çıkış hızları, temas anında omuz ve dirsek açıları, ön kolun açısal hızları aras ında 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). SAYS’de topun elden çıkış açısı ile topun ele geliş açısı 

ve temas anında omuzlarla tanımlı doğru parçası (OTDP) açısı; topun file üzerindeki 

yüksekliği ile topun ele geliş açısı ve topun elden çıkış hızı; topun temastan sonraki 
maksimum yüksekliği ile topun ele geliş açısı ve topun elden çıkış açısı; topun temastan 

sonraki rölatif maksimum yükseklik ile topun ele geliş açısı, topun elden çıkış açısı; topun 

derinlik eksenindeki yer değişimi ile temas anında VKM’nin açısı ve topun maksimum hızı 

değerleri arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05).YS’de topun elden çıkış açısı ile 

topun ele geliş açısı; topun temastan sonraki maksimum yüksekliği ile topun ele geliş açısı ve 
topun elden çıkış açısı; topun temastan sonraki rölatif maksimum yükseklik ile topun ele geliş  

açısı ve topun elden çıkış açısı değerleriyle pozitif; anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç olarak; başarılı bir YS için topun çıkış açısı 12° ile 18° arasında, temas anında dirsek 

açısı ise 117° ile 133° arasında olması gerektiği söylenebilir. SAYS’de voleybolcu OTDP 

servisin atılacağı bölgeye dik açı yaparak ve kütle merkezi maksimum yüksekliğine ulaştıktan 
sonra düşüş evresindeyken topun çıkış açısının 9° ile 15° arasında olacak şekilde atması 

gerektiği söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hareket analizi, Eklem açısı, Topun çıkış açısı ve hızı, Kütle merkezi, 

Voleybol 
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Öz 
 

Giriş ve Amaç: Türk futbolunda yıllardan beri süregelen en önemli konuların başında hiç 

şüphesiz yabancı kuralı gelmektedir. Son 10 yılda tam 10 kez yabancı kuralının değiştiği 

Türkiye’de alınan her karar büyük tartışmalara yol açmıştır. Devlet büyüklerinin bile müdahil 

olduğu bu konu hala Türk futbolunun en büyük problemi olarak görülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı son 12 yılda alınan yabancı kuralı kararlarının Türkiye’deki üç büyük (Galatasaray, 

Fenerbahçe, Beşiktaş) takımın ekonomilerine etkisinin incelenmesidir.  

Yöntem: Çalışmamızda 2006-2007 sezonundan itibaren 12 yıllık süreçte ki yabancı 

kurallarına göre üç büyük takımın yaptıkları transfer harcamaları belirlenmiştir. Bu süreçte 

toplam transfer ücreti, gönderilen oyuncuların toplam bonservis bedelleri, yerli/yabancıya 
ödenen bonservis/kiralama bedelleri ve gönderilen yerli/yabancıdan alınan bonservis/kiralama 

bedelleri hesaplanmış ve kaydedilmiştir. Ayrıca yerli/yabancı oyunculara ödenen ücretler, 

gelen ve giden olarak yaş ortalamaları alınmış ve takımların yıl içinde ve 12 sezon boyunca 

kar/zarar farkları hesaplanmıştır. Çalışmada sadece bonservis veya kiralama bedeli ödenen 

oyuncular baz alınmıştır.  

Bulgular: Üç takımın arasında transfere en fazla para harcayan takım 276.01m€ ile 

Fenerbahçe iken en az ödeyen takım 163.48m€ ile Beşiktaş’tır. Yabancıya toplam 189.1m€ ile 

en çok bonservis ödeyen Fenerbahçe, 115.15m€ ile en az ödeyen Beşiktaş’tır. Yerli oyuncuya 

en çok bonservis ödeyen 86.71m€ ile Fenerbahçe iken en az ödeyen 48.33m€ ile Beşiktaş’tır. 

12 yılda transferden en çok zarar eden takım 171.05m€ ile Fenerbahçe olurken en az zarar 
eden takım 74.88m€ ile Beşiktaş’tır. Üç takım son 12 yılda transfere toplam 697,71m€ para 

harcarken, 317.78m€ transferden para kazanmışlar ve toplam 380.48m€ zarar etmişlerdir.  

Sonuç: Öncelikle Türk futbolunun temel problemleri halledilip daha sonra yabancı kuralı 

derinlemesine incelenmelidir. Alınan kısa süreli kararlar Türk futboluna herhangi bir başarı 

getirmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı kuralı, Futbol, Ekonomi  
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Öz 

 

İletişim teknolojileri içerisinde internetin öneminin her geçen gün artması ve her kesim 

tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı bireyler artık görüş, fikir ve 

duygularını sosyal ağlar vasıtasıyla paylaşmaya başlamıştır. Bu durumda iletişimin yeni bir 

türü olarak internet ve dolasıyla sosyal medya, dünya tarihinde en hızlı büyüyen iletişim ve 

paylaşım alanı olmuştur. 

Bu bağlamda yeni medya kapsamında gelişen bilgisayar, internet ve mobil teknoloji ile ortaya 

çıkan, kullanıcıların zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde 

bulundukları, temelleri Web 2.0 teknolojisi üzerine kurulmuş olan sosyal medya, çalışmanın 

ana eksenini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada örneklem olarak belirlenen Bartın 

Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Araştırma 
verileri, demografik bilgiler dâhil olmak üzere toplam 58 sorudan oluşan anket formu ile 

toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz  

edilerek, öğrencilerin sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıkları ve sosyal medyada 

yaptıkları eylemleri değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Yeni medya, Üniversite öğrencileri  

 

 

Abstract 

 

Since the importance of the internet has increased day by day in the communication 

technologies and it has been used intensely by every segment, individuals now share their 

opinions, ideas and feelings through social networks.  In this case, as a new type of 

communication, the internet and circulating social media have become the fastest growing 

communication and sharing space in world history. 

In this context, social media, which is based on Web 2.0 technology, which is based on 

computer, internet and mobile technology developed in the context of new media, interacts 

interactively with users independently of time and place, is the main axis of the study. The 

social media usage of the students of Bartın University, which is determined as a sample in 

the study, has been discussed in detail. The research data were collected through a 
questionnaire consisting of 58 questions including demographic information. The data 

obtained within the scope of the research were analyzed with the help of the SPSS program, 

and the students' purposes of using social media and their actions in social media were 

evaluated. 

 
Keywords: Internet, Social media, New media, University students 
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Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri ile Ders Notları Ortalamaları 

Arasındaki İlişki 
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Öz 
 

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler için bir yarış niteliği taşıyan 

sınavlardan başarılı olup mezun olmak ilk amaçtır. Ancak bu puanın yüksek olması 

öğrencilerin bilinçli ya da bilinçsiz uyguladıkları çeşitli öğrenim stratejilerine bağlıdır. 

Bilişötesi öğrenme stratejileri de bunlardan biridir. Bu tür öğrenme stratejilerini uygulayan 
öğrencilerin daha yüksek puan almaları beklenir. Ancak bu durumun böyle olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. Bu yüzden yapılan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yılsonu ders 

notları ortalama puanları ile bilişötesi öğrenme stratejilerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi’nin Farklı Fakültelerinde öğrenim 

görmekte olan toplam 300 (133 kadın ve 167 erkek) öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan 
üniversite öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde Namlu (2004) 

tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Bilişötesi 

Öğrenme Stratejileri Ölçeği dörtlü Likert türünde bir ölçek olup, Ölçekte bulunan maddeler 

(ters ifade edilmiş olan bir, iki ve beş numaralı maddeler hariç) 4 puandan 1 puana doğru “her 

zaman” “sık sık”, “bazen” ve “hiçbir zaman” biçiminde tasarlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışmaları sonunda ölçek “planlama stratejileri “örgütleme stratejileri”, 

“denetleme stratejileri” ve “değerlendirme stratejileri” olarak adlandırılan 4 faktörden ve 21 

maddeden meydana gelmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarından biri katılımcıların orta düzeyde 

bilişötesi öğrenme stratejilerini kullandıklarının tespit edilmesi olmuştur. Korelasyon analizi 

sonucunda, öğrencilerin yılsonu ders notları ortalama puanları ile bazı bilişötesi öğrenme 
stratejileri (örgütleme alt boyutu için r = .154; değerlendirme alt boyutu için r = .158 ve 

bilişötesi toplam puanı için r = .149) arasında 0,01düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgu öğrencilerinin farklı bilişötesi öğrenme stratejilerini yılsonu ders  

notları ortalama puanlarının yüksek tutulmasında kullandıklarını göstermektedir. Gelecekte 

yapılacak araştırmalar farklı fakültelerdeki öğrencilerin yılsonu ders notları ortalama puanları 
ile bilişötesi öğrenme stratejilerini karşılaştırmalıdır.  
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı farklı alan okullarında öğrenim gören lise öğrencilerinin istenmeyen 

öğrenci davranışlarına karşı beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları yöntemlere ilişkin 

görüşlerini karşılaştırmaktır. Araştırmaya, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve Endüstri 

Teknik ve Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 9. (53 kız ve 81 erkek), 10. (59 kız ve 31 erkek) 
ve 11. (27 kız ve 46 erkek) sınıflar olmak üzere toplam 297 öğrenci katılmıştır. İstenmeyen 

davranışlar karşısında öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemek için Sayın (2001) 

tarafından geliştirilen, 23 maddelik İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Ölçeği 

(İDÖYÖ) kullanılmıştır. Ölçekte “önleyici”, “iyileştirici” ve “cezalandırıcı” olmak üzere üç 

alt boyut yer almaktadır. Ölçek, 4’lü likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Verilerin normal 
dağılım gösterip göstermediğini bulmak için Kolmogorov-Smirnov analizi yapılmış ve 

verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<.001). Bu yüzden nonparametrik 

testler olan Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri uygulanmıştır. Kruskal Wallis anlizi 

sonucu istenmeyen davranışları önleme yöntemlerinden “iyileştirici” ve “ cezalandırıcı” alt  

boyutlarında her üç lise arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<.001). Bu farklılıkların 
hangi lise ya da liselerden kaynaklandığının tespiti için Mann Whitney U istatisitk analizleri 

yapılmıştır. Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi karşılaştırıldığında her üç alt boyut içinde 

anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>.05). Ancak Endüstri Meslek Lisesi ile Anadolu lisesi 

arasında her üç alt boyut için anlamlı farklılıklar bulunmuştur (iyileştirici ve cezalandırıcı alt  

boyutlar için p<.001 ve önleyici alt boyut için p<.05). İmam Hatip Lisesi ile Endüstri Meslek 
Lisesi arasında sadece iki alt boyut için anlamlı farklılıklar vardır (iyileştirici ve cezalandırıcı 

alt boyutlar için p<.001). Araştırma sonucu, öğretmenlerin farklı alan okullarında farklı 

oranda istenmeyen davranışları önleme yöntemlerinin kullandıkları tespit edilmiştir. Örneğin, 

Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenler her üç yöntemi hem Anadolu Lisesi hem de İmam 

Hatip Lisesi öğretmenlerinden daha çok kullanmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenleri 
“cezalandırıcı” ve “iyileştirici” yöntemleri benimserken, “Önleyici” yöntemi daha az 

kullandıkları söylenebilir. Bunun tam tersi hem Anadolu Lisesi hem de İmam Hatip Lisesi 

Öğretmenleri daha çok “Önleyici” yöntemi kullanmaktadır.   Benzer yapılan çalışmalarda da 

(Arslan, Saçlı ve Demirhan, 2011; Alkış 2004), öğrenci görüşü olarak öğretmenlerin genel 

olarak “önleyici” ve “iyileştirici” yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Gelecekte 
yapılacak araştırmalar hem öğretmen hem de öğrenci görüşlerinin nitel ve nicel olarak 

alınması yönünde olmalıdır. Ayrıca tecrübeli öğretmenler ile yani başlayan öğretmenlerin 

hangi yöntemleri kullandıkları da incelenebilir. Bu davranışların azaltılmasına yönelik 

yöntemlerin öğretilmesinde öğretmenlere seminer, panel verilebilir ya da bir çalıştay 

düzenlenebilir.  
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Öz 
 

Giriş Son yıllarda önemli konuların başında gelen girişimcilik, yeni iş alanlarının 

oluşturulmasına ve istihdam sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. 

Girişimciliğin ekonomiye, kalkınmaya ve ülke refahına katkısının öneminin fark edildiği 

günümüzde, buna paralel olarak spor sektörünün de gelişim ve üretim hacmini de içine alarak 
hızla büyüyen yapısı dikkat çekmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini 

ölçmeye yönelik çok sayıda çalışma literatürde dikkat çekerken, beden eğitimi ve spor eğitimi 

alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Çalışmamızda ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına 

katkı sağlayan ve son yıllarda önemi giderek artan girişimciliğin; beden eğitimi ve spor 
bölümü öğrencileri arasındaki mevcut durumunun tespiti ile iş bulma sürecinde ve sonrasında 

yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Metod Çalışmanın araştırma grubunu BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinden rasgele yöntemle seçilen gönüllü toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 55’i kız, 95’i ise erkektir. İki bölümden oluşan anketin 

birinci bölümünde öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik 16 adet soru, 

ikinci bölümünde ise girişimcilik düzeylerini ölçen beşli likert tipi 36 soruluk ölçek yer 

almaktadır. Öğrencilerin girişimcilik düzeyini belirlemek amacıyla Yıldız ve Sümbül 

tarafından geliştirilen "Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği" kullanılmıştır.  
Veriler SPSS programına aktarılarak istatistiksel analizlerde ki-kare ve Mann-Whitney u testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular Araştırmada elde edilen bulgulara göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinde cinsiyet, aylık gelir,  yaşadıkları coğrafi bölge, lisanslı 

sporcu olma değişkenlerine göre anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. (p>0,05) Ancak 
girişimcilik eğitimi alıp almadıkları ile girişimcilik düzeyleri arasında ve yaş değişkeninde 

anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  

Sonuç Araştırma sonucunda, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin yüksek 

girişimcilik özelliklerine önemli ölçüde sahip oldukları görülmüştür. Araştırma grubunu 

oluşturan 150 BESYO öğrencisinden alınan verilerden, Türkiye'deki üniversitelerde 
girişimcilik eğitimine verilen önemin son yıllarda arttığı ve girişimcilik eğitiminin 

yaygınlaşmaya başladığı ancak ilköğretimden üniversiteye kadar girişimcilik eğitimleri 

istenilen ölçüde olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Öz 

 

Amaç: Çalışmanın amacı spor yapan ve spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.  

Yöntem: Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmaya 2015–2016 eğitim-öğretim 
yılında Van il merkezinde okuyan 327'si erkek (cyaş=12,6±1,08) ve 155'i kız (cyaş=12,42±1,1) 

olmak üzere 482 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların sosyal beceri düzeyini belirlemek için 

“Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma 

verilerinin analizinde, tanımlayıcı istatistik, MannWhitney U Testi, Kruskal Wallis   Testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre spor yapan öğrencilerin  sosyal beceri 

puanları; cinsiyet, akademik başarı ve spor türü değişkenlerinde anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0,05). Spor yapmayan öğrencilerin sosyal beceri puanları ise akademik 

başarı ve cins iyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık  göstermektedir (p<0,05). Spor yapan 

ve spor yapmayan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri karşılaştırıldığında ise hem olumlu 
sosyal davranışlar hem de olumsuz sosyal davranışlar alt boyutlarında anlamlı farklılık vardır 

(p<0,05). 

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda spor yapan kız öğrencilerin olumlu sosyal davranış  

düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu ve hem spor yapan hem de yapmayan kızlarda 

olumsuz sosyal davranışların erkeklerden daha az gözlendiği söyleyebiliriz. Spor yapan ve 
spor yapmayan öğrenciler arasında kendini akademik olarak başarılı bulanların olumlu sosyal 

davranış düzeyleri, kendini akademik olarak başarısız bulanlardan daha yüksek tespit 

edilmiştir. Takım sporları ile uğraşan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri hem bireysel ve 

hem de savunma sporları ile uğraşan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Ortaokul 

öğrencilerinde olumlu sosyal davranış,  olumsuz sosyal davranış ve genel sosyal beceri  
puanları spor yapmayanlar lehinde yüksek tesp it edilmiştir. 
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Öz 
 

Okuduğunu anlama bilgiyi bütünleştirme, çıkarım yapma ve metinden anlamı yapılandırmayı 

gerektiren karmaşık bir süreçtir. Okuduğunu anlamayı değerlendirme de okuduğunu 

anlamanın bu doğası gereği öğretmenler ve diğer uygulayıcılar için son derece önemli bir 

konudur. Okuduğunu sözlü olarak anlatma, okuduğunu anlamayı değerlendirmede kullanılan 
en yaygın ve geleneksel yöntemlerden biridir. Bu yöntem, çocuğun hikayeyi yeniden 

yapılandırmasını gerektirmekte ve anlamanın gelişimine, hikaye elementlerinin fark 

edilmesine ve sözel dil gelişimine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı üçüncü 

sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlatma becerileri üzerinde dikkat düzeylerinin etkisini 

araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Bartın il merkezinde yer alan ve tesadüfi olarak 
belirlenen beş farklı ilkokuldaki üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel 

araştırma desenlerinden tarama ve ilişkisel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Karaduman (2004) tarafından yapılan Bourdon Dikkat Testi 

ve okuduğunu anlatmayı değerlendirme de ise T-Birim analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 

istatistiksel analizlerinde betimsel ve çıkarımsal istatistikler uygulanmıştır. Veri analiz süreci 
devam ettiğinden, araştırmadan elde edilen bulgulara tam metinde yer verilecektir. 
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Öz 
 

Okul öncesi dönemde, çocukların yaşamsal bazı becerileri kazanmaları gerekmektedir. Bu 

beceriler; yeterli ve dengeli beslenme,  giysilerini giyme, çıkarma ve düzenleme, düzenli 

olma, beden temizliğini yapma, tehlikelerden korunma ve tuvalet eğitimi gibi öz bakım 

becerileridir. Bu becerilerin desteklenmesin de, kurumda öğretmenler, ev ortamında ise 
anneler önemli rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma da okul öncesi çocukların öz  

bakım becerilerine yönelik, annelerin ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine dayalı olarak görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.  

Çalışma grubunun belirlenmesinde anne ve öğretmenler in araştırmaya gönüllü olarak 
katılmayı kabul etmeleri şartı aranmıştır. Bu kapsamda çalışma grubunu; Ankara ili 

Yenimahalle merkez ilçesinde anaokuluna devam eden 25 çocuğun annesi ve okul öncesi 

eğitim kurumunda görev yapan 25 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacılar 

tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış soruların yer aldığı Anne Görüşme Formu ve 

Öğretmen Görüşme Formu ile toplanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 
yazılarak kayıt altına alınmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen 

verilerin analizlerinin tamamlanması sonucunda, okul öncesi çocuklarının, öz bakım 

becerilerine yönelik annelerin ve öğretmenlerin görüşleri belirlenecektir. Çocukların öz bakım 

becerilerine ilişkin anne ve öğretmen görüşlerinin farklılık gösterip göstermediği 

değerlendirilecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Öğretmen, Anne, Öz bakım becerileri  
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57-72 Aylık Çocukların Kural Algılarının İncelenmesi 
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Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
İnsan doğduğu andan itibaren, yakın çevresiyle etkileşime geçme ve sosyalleşme ihtiyacı 

hisseder. Bu sosyalleşme sürecinde; sosyal ve ahlaki (toplumsal) kurallara uygun hareket  

etmeyi ise ailesinden ve okulundan öğrenir. Bu nedenle çocuğun, ailesinden uzun süre ayrı 

kaldığı ve başka çocuklarla ve yetişkinlerle aynı sosyal ortamı paylaştığı okul öncesi dönemde 

kuralları nasıl algıladığı önemlidir. Bu noktadan hareketle araştırmada; 57-72 aylık çocukların 
kural algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma modelinde 

olgubilim (fenomenoloji) deseni olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme 

yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışma grubunu; 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılı, Ankara ilinin Yenimahalle merkez ilçesindeki bir anaokuluna devam eden 57-72 aylık 

40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada kural olgusuna yönelik veriler, çocukların çizdikleri 
resimler üzerine yapılan görüşmeler ve sonrasında bireysel görüşmeler aracılığıyla elde 

edilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış  

ve görüşmelerin transkripti yapılmıştır. Veriler, içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizlerinin tamamlanması sonucunda, 57-72 aylık 

çocuklarının kural algıları belirlenecektir.  
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4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların 

Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi 
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Öz 

 

Özellikle son yüzyıllarda endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak kırsal alanlardan 

kentlere yaşanılan göçler, teknolojik ilerlemeler, aile yapısında değişikliklere neden olmuştur. 

Bu değişiklikler aile üyeleri arasındaki ilişkiyi etkileyerek, özellikle çocuk bakımı ve eğitimi 
konusunda babaların rolleri ve sorumluluklarının daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır.  

Babaların çocuklarını büyütürken pek çok sorunla karşılaşabilecekleri, bu konularda desteğe 

ihtiyaç duyabilecekleri ve yeterliliklerini artırma gereksinimi duyacakları düşünülmektedir. 

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı 4-6 yaş arası çocuğu olan babalara uygulanan baba 

eğitim programının, babaların çocuklarına karşı tutumlarına etkisini incelemektir. 
Araştırmanın modeli, ön test - son test- kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen ile nicel 

ve nitel araştırma yöntemlerinin aynı çalışmada kullanıldığı karma yöntemdir. Araştırmanın  

çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara ili Yenimahalle 

ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir kamu kurumunun kreş ve gündüz bakımevine devam 

eden 4-6 yaş arası deney grubunda 18 ve kontrol grubunda 20 olmak üzere toplam 38 çocuğun 
babaları oluşturmuştur. Araştırmada nicel veriler için BADEP Tutum Envanteri, nitel veriler 

için Anne ve Baba Görüşme Formları kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan babalara 13 

oturumluk “Baba Eğitim Programı” uygulanmış, kontrol grubundaki babalara ise herhangi bir 

eğitim programı uygulanmamıştır. Araştırma sonucunda babalara uygulanan eğitim 

programının babaların çocuklarına karşı tutumlarına etkisi olduğu ayrıca, eğitime katılan 
babalar ve eşlerinin görüşleri doğrultusunda da babaların çocuklarına karşı tutumlarında 

olumlu yönde değişimler yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Baba eğitim programı, Baba tutumları, Baba, Çocuk  
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Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi 
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Öz 
 

Bu araştırmada kadın ve erkek okul öncesi öğretmenlerinin tutumlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde sosyal ağ üzerinden okul öncesi 

öğretmenlerine yönelik sayfalarda araştırmaya ilişkin duyurular paylaşılmıştır. Araştırmaya 

dahil olmak isteyen ve geri dönüş yapan okul öncesi öğretmenlerine, çalışmanın amacı ve 
içeriği, bu çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı, araştırma etiği açısından 

isimlerinin üçüncü kiş ilerle paylaşılmayacağına ilişkin bilgi verilerek, çalışmaya katılmak 

isteyip istemedikleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki farklı 

şehirlerde okul öncesi eğitim kurumlarında  görev yapan, 50 erkek ve 50 kadın olmak üzere 

toplam 100 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve 
“Okul Öncesi Öğretmen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formunda; öğretmenlerin 

yaşları, medeni durumları, meslekteki hizmet yılları, çalıştıkları yaş grupları ve çocuk 

sayılarına ilişkin sorular yer almaktadır. Okul Öncesi Öğretmen Tutum Ölçeği ;Demokratik 

Tutum, Otokratik Tutum ve Boşvermiş Tutum olmak üzere 3 alt ölçekten ve 52 maddeden 

oluşmaktadır. Araştırma sonucunda okul öncesi kadın ve erkek öğretmenlerin cinsiyetleri,  
çalıştıkları yaş grupları ve gruptaki çocuk sayıları açısından kadın ve erkek öğretmenlerin 

tutumları arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan kadın ve erkek 

öğretmenlerin mesleki hizmet yıllarının tutumlarını etkilediği belirlenmiştir.  
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Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “Nine ve Dede Okulu” Eğitim 

Programının Etkililiğinin İncelenmesi 
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Öz 

 

Günümüz koşullarında kadınların daha fazla iş yaşamında yer alması, gerek bakıcıların 

gerekse de nine ve dedelerin çocuk bakımı konusunda anne ve babaya daha fazla destek 

olmasını gerekli kılmaktadır. Torunların büyümesi ve yetiştirilmesinde önemli katkıları olan 
nine ve dedeler, torunlarıyla bizzat ilgilenmekte ve bakımını üstlenebilmektedir. Bu süreçte 

nine ve dedelerin  var olan bilgi ve tecrübelerine katkıda bulunmanın ve gerekli gördükleri 

konularda onlara destek sağlamanın önemli olduğu düşünülmektedir.  Bu bağlamda 

araştırmada torun bekleyen nine ve dedelere uygulanan “Nine ve Dede Okulu” eğitim 

programının etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli,  tek gruplu son test 
düzeninin kullanıldığı yarı deneysel desen ile nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin aynı 

çalışmada kullanıldığı karma yöntemdir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yılları 

arasında Ankara ilinde yer alan özel bir hastanenin düzenlemiş olduğu nine ve dede okuluna 

devam eden 10 nine ve 6 dede olmak üzere toplam 16 büyük ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma 

grubunun belirlenmesinde nine ve dedelerin araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 
etmeleri şartı aranmıştır. Katılımcılara yapılacak çalışmanın amacı, içeriği, bu çalışmaya 

katılımın gönüllülük esasına dayandığı, araştırma etiği açısından kurumun ve isimlerinin 

başka kişilerle paylaşılmayacağına ilişkin bilgi verilerek çalışmaya katılmayı isteyip 

istemedikleri belirlenmiştir. Araştırmada nicel veriler için Nine ve Dede Okulu Memnuniyet 

Anketi, nitel veriler için Nine ve Dede Görüşme Formu kullanılmıştır. Eğitime katılan 
katılımcılara 4 oturumluk “Nine ve Dede Okulu” eğitim programı uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda nine ve dedelere uygulanan eğitim programının onların yeni ve önemli bilgiler 

öğrenmelerine, eksik yönlerinin farkına varmalarına, çocuklarına nasıl destek olmaları 

gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarına etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitime katılan 

nineler ve dedelerin görüşleri doğrultusunda bilinçlenme ve farkındalık, güncel bilgiler 
edinme ve kuşaklar arası çatışmanın önlenmesi konusunda olumlu yönde değişimler yaşandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası - 

Erkek Babası Olmak 
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Bu araştırmanın amacı babaların çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin 

incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine dayalı olarak görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz  
döneminde Ankara ili Yenimahalle ilçesinde yer alan resmi bir okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden 5-6 yaş arası 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 çocuğun babası 

oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan,  yarı 

yapılandırılmış soruların yer aldığı Baba Görüşme Formu kullanılmıştır. Baba Görüşme 

Formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde, çocukların cinsiyeti, yaşı, 
babaların yaşı, öğrenim durumları, meslekleri gibi bilgilerin belirlenmesine y önelik sorulara 

yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, çocuklarıyla aralarına sınır koyup koymadıkları,  

çocuklarından toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin beklentilerinin neler olduğu, çocuklarının 

cinsiyetlerine göre oyun ya da oyuncak tercihinde bulunup bulunmadıkları, kız ve erkek 

çocuklarının sorumlulukları arasında fark olup olmadığına ilişkin sorular yer almaktadır. 
Araştırmanın veri toplama sürecinde çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna bırakma ya da 

almaya gelen babalarla, uygun bir ortamda yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler yazılarak kayıt altına alınmış ve içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinde kodlama işlemi önceden belirlenmiş  kavramlar yerine 

araştırmanın verilerinden çıkarılan kavramlara göre gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan 
kodlardan yola çıkılarak bu kodların belirli kategoriler altında toplanması sağlanmıştır.  

Araştırma sonucunda kız çocuğa sahip babaların büyük çoğunluğunun çocuklarıyla aralarında 

sınırların olmasına; erkek çocuğa sahip babaların ise çocuklarıyla aralarında sınırların 

olmamasına yönelik görüş bildirdikleri saptanmıştır. Babaların çoğunlukla çocuklarından 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin, kendi cinsiyetinin gerekliliklerini yerine getirmesine 
yönelik beklentilerinin olduğu ayrıca kız çocuğu olan babaların kızlarından “ahlaklı” olmasını 

bekledikleri,  bazı babaların ise çocuklarından cinsiyetlerine yönelik herhangi bir 

beklentilerinin olmadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca erkek çocuğu olan babaların 

çocuklarıyla oynadıkları oyunlar ya da oyuncaklar açısından çocuklarının cinsiyetlerine göre 

tercihlerde bulundukları, kız çocuğu olan babaların ise çoğunlukla böyle bir ayrım 
yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
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Öz 
 

Problem çözme becerisi insan hayatının birçok evresinde ihtiyaç duyulan karmaşık bir süreç 

olmanın yanında birtakım davranışsal ve zihinsel beceriler gerektiren bir süreçtir. Ancak direk 

olarak zihinsel özelliklerin gözlemlenmesi ile de ölçümü zordur (Erden, 1986; Korkut, 2002). 

Problem çözme, bir durumun problem olarak algılanması ve çözüm için en iyi seçeneğin 
seçilmesi olarak tanımlanabilir (Dağlı, 2004). Spor organizasyonları ve etkinlikleri de birçok 

problemin yaşanabildiği ve dinamik süreçlerdir. Federasyon temsilcileri bu anlamda etkinliğin 

başarılı geçmesi için bir takım kriterlere denetleyen bazı problemleri çözmesi gereken 

federasyon adına yetkili kişilerdir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı spor 

federasyonlarındaki üst düzey temsilcilerin problem çözme becerilerini ortaya koymaktır. Bu 
amaç doğrultusunda spor federasyonlarında üst düzey temsilcilere (n=179) Heppner’in 

geliştirdiği Taylan (1990)’ın Türkçeye uyarladığı Problem Çözme Envanteri (PSI) 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre problem çözme alt boyutlarından güven, kişisel 

kontrol ve yaklaşma – kaçınma puanları hesaplanmıştır. Temsilcilerin toplam skoruna göre 

problem çözme becerilerinin iyi olmadığı ancak yeterli olduğu 104.1/192 tespit edilirken alt  
boyutlarda problem çözme güveni 2.38/ 6.00, yaklaşma-kaçınma 3.36/6.00, kişisel kontrol alt  

boyutunda ise 4.82/6.00 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak temsilcilerin problem çözme 

becerilerinin yeterli olduğu ancak üç alt boyutta da geliştirilmesinin daha iyi görev 

yapmalarına ve etkinliğin kalitesinin artıracağı düşünülebilir.  
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Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi 
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Öz 

 

Yaşam doyumu bireyin günlük aktivitelerini gerçekleştirmesi ve geleceğe dair hedeflerini 

başarabilmesi açısından önemlidir. Toplumsal gelişime bağlı olarak kişilerin aile, çalışma 

yaşamı, sosyal ilişkiler gibi etkenler, yaşam doyumunu etkilemektedir. Kişinin içinde 

bulunduğu durum ile ilgili veya uzun süreli bir umutsuzluğa sahip olması da yaşam doyumun 

etkileyebilir.  

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki 

ilişki incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde 

yapılandırılmıştır. Veri toplama tekniği olarak ise anket tekniği tercih edilmiştir.  

Çalışmaya 186 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin yaşam doyumu düzeylerini 
ölçmek amacıyla Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Dağlı ve Baysal 

(2016) tarafından uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği, umutsuzluk düzeylerini ölçmek için 

Beck vd. (1974) tarafından geliştirilen Türkçe’ye Durak ve Palabıyıkoğlu (2006) tarafından 

uyarlanan Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. 

Çalışmada, ölçeğin güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmış ve Yaşam Doyumu Ölçeğinin 
Cronbach alfa katsayısı .80, Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin ise .83 bulunmuştur. Araştırma 

sonucunda kadınların erkeklere göre gelecekteki beklentilerinin daha olumlu olduğu, daha az  

motivasyon kaybı yaşadıkları ve daha az umutsuz oldukları bulunmuştur. Ayrıca ekonomik 

durumunu yeterli olarak görenlerin yetersiz görenlere kıyasla, ge leceğe daha umutlu 

baktıkları, motivasyon kaybının ve umutsuzluk düzeylerinin daha az olduğu, yaşam 
doyumunun daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin benlik saygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma tarama 

modeli olarak desenlenmiştir. Bu amaçla araştırmaya Antrenörlük Eğitimi bölümünden 64, 

Spor Yöneticiliği bölümünden 56 ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 147 
öğrenci olmak üzere toplam 267 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Tafarodi ve Swan (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Doğan (2011) tarafından yapılan Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, cinsiyet değişkeninde benlik saygısı açısından anlamlı farklılık görülürken (p<, 
05), aylık gelir, bölüm, sınıf ve yaş değişkenlerinde farklılık saptanmamıştır (p>, 05). 
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Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik Düzeylerinin 

Belirlenmesi 
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Öz 
 

Araştırmanın amacı, okul sporları müsabakalarına katılan öğrencilerin genel öz -yeterlik 

algılarının çeşitli değişkenler aracılığı ile belirlenmesidir. Betimsel türde tarama (survey) 

modeli kullanılan araştırmanın evrenini Kocaeli ili Gebze ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı özel ve resmi okullarda eğitim gören ve okul sporları müsabakalarına katılan öğrenciler 
oluştururken örneklem grubunu ise bu evren içerisinden seçi lmiş lise düzeyinde basketbol, 

futbol, voleybol, yüzme ve masa tenisi branşlarında müsabakalara katılan öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgi 

Formu ve Ralf Schwarzer ve Mattihias Jerusalem (1993) tarafından geliştirilen sonrasında 
Apay (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan orijinal adı “General Self-Efficacy Scale” olan 

Genel Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, iki alt boyut ve ( çaba-direnç ve yetenek-

güven) 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik Cronbach's Alpha katsayısı 0.78 dir. 

Bu çalışmaya ait Güvenilirlik Cronbach's Alpha katsayısı ise 0.806 bulunmuştur. 

Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin cinsiyet, sınıf, lisanslı sporcu olup olmama durumları,  
sporculuk geçmişleri ve spor branşları değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmazken, öğrenim gördükleri lise türünde ise anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu 

sonuca göre Fen Lisesi öğrencilerinin temel lise ve meslek lisesi öğrencilerine göre daha 

yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. 
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Erkek Hentbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ile Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
Ali Ozan ERKILIÇ

1
, Tuğçe ORKUN ERKILIÇ

2
, Ümit ÖZ

1
, Recep AYDIN

1
, Ali Ozan 

SARIGÖZ
1
 

1
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

2
Karatekin Üniversitesi, Çankırı, TÜRKİYE  

 
 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı Bartın Üniversitesi&#39;nde erkek hentbolcuların beslenme 

alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını belirlemek ve ilişkilerini incelemektir. 
Bartın Üniversitesi’nde okuyan toplam 23 erkek hentbolcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Hentbolcuların sağlıklı yaşam davranışlarının belirlenmesinde “Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği” (kendini gerçekleştirme (KG), sağlık sorumluluğu (SS), egzersiz (E), 

beslenme (B), kişilerarası destek (KD) ve stres yönetimim (SY)) kullanılarak belirlenmiştir.  

Beslenme alışkanlıkları ise bir günlük fiziksel aktivite kaydı ve 24 saatlik geriye dönük besin 
tüketim kayıtları ile belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda araştırmaya katılan 

hentbolcuların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı 

bir ilişki belirlenmiştir (p&lt;0.05). Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular erkek hentbolcuların 

beslenmenin sağlıklı yaşam davranışının belirlemede etkin olduğu söylenebilir. Ayrıca erkek 

hentbolcuların enerji ve makro besin öğesi alımlarında dengesizlik ve bazı mikro besin öğesi 
alımlarında da yetersizlikler olduğu saptanmıştır. Erkek hentbolcuların beslenme hatalarının 

düzeltilmesi için sağlıklı beslenme eğitimine gereksinim duyulmaktadır.  
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Amasya İlinde Yerleşik Kamu Çalışanlarının Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım 

Düzeyleri ve Bu Etkinlikler İçinde Sporun Yeri 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç Bu çalışmada, Amasya il merkezinde görevli kamu çalışanlarının serbest 

zamanlarına ilişkin düşünceleri, serbest zaman aktivite seçimlerini etkileyen kişisel 
özellikleri, en çok katıldıkları serbest zaman etkinlikleri, katılım süresi ve sıklığı, sportif 

serbest zaman etkinliklerine yönelik ilgileri ve aktivite katılım özellikleri araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem Çalışma grubunu Amasya il merkezinde görevli 506 (n:137kadın/n:369erkek) kamu 

personeli oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda uygulanan ankete katılan kadın 
ve erkek personel, çalıştığı kurum, yaptığı iş, makam, mevki ve unvanlarına bakılmaksızın 

tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Araştırmada serbest zaman ve sportif etkinlikler anketi ile 

toplanan verilerin dağılımlarını belirten tablolar oluşturularak, (%) yüzde hesapları, sayısal 

karşılaştırmaları ve yorumları yapılarak sonuca varılmıştır. Demografik bilgilerin ve serbest 

zamanlarda tercih ettikleri etkinlik türleri, katılım düzeyleri vb. ile ilgili davranışların analiz  
sonuçları frekans (n) ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. 

Bulgular ve Sonuç Araştırmanın sonucunda; Amasya il merkezinde görevli kamu 

çalışanlarının serbest zaman ve rekreasyon kelimelerinin tanımı ile ilgili çok fazla bilgi sahibi 

olmadığı, serbest zaman faaliyetlerini dinlendirici, stres azaltıcı bulduğu, ancak zaman 

yetersizliğinden dolayı hem sportif hem’de kültürel etkinliklere çok fazla katılamadığı, daha 
çok evde ve ailesi ile birlikte zaman geçirmeyi tercih ettiği, maddi yetersizliğin serbest zaman 

etkinliklerine katılımı çok fazla etkilemediği tespit edilmiştir. 
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı kamp liderlerinin rekreasyonel etkinliklere yönelik ilgilenim ve 

problem çözme becerileri arasındaki İlişkinin bazı demografik değişkenlere göre 

incelenmesidir. Araştırmaya, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarında görev 
yapan 201 kadın kamp lideri katılmıştır. Araştırmada Kişisel bilgi formu, kamp liderlerinin 

serbest zaman ilgilenimlerini ölçmeye yönelik Kyle ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen 

ve Türkçe uyarlaması Gürbüz ve diğerleri (2015) tarafından yapılan “Serbest Zaman İlgilenim 

Ölçeği-SZİÖ” kullanılmıştır. Ayrıca Problem çözme becerilerini tespit etmek amacıyla 

Heppner ve Petersen tarafından (1982) geliştirilen, Türkçe uyarlaması Taylan (1990) 
tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; 

katılımcıların demografik özelliklerine göre, kamp liderlerinin rekreasyonel etkinliklere 

yönelik ilgilenim ve problem çözme becerileri arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla t -

Testi; değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için ise Pearson Korelasyon testi 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularında; t-Testi sonuçlarında “spor yapma durumları” 
değişkenine göre değerlendirici yaklaşım, kendine güven yaklaşımı ve PÇE toplam 

puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmiş (p˂0,05) ve spor yapanların spor yapmayan kamp 

liderlerine göre daha yüksek problem çözme becerisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

şekilde SZİÖ göre kendini ifade etme alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiş (p˂0,05) 

spor yapanların yapmayanlara göre daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur. 
Korelasyon testi sonuçlarında, “Yaş” ve “Spor yapma saati” değişkenlerinde SZİÖ’nin 

kendini ifade etme ve PÇE’nin kendine güven yaklaşımı alt boyutunda negatif ve düşük 

düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, spor yapan kamp liderlerinin yapmayanlara 

göre daha yüksek problem çözme becerisine sahip olduğu ve rekreasyonel faaliyetlerde 

ilgilenim düzeylerinin olumlu yönde farklılık göstermektedir. Kamp liderlerinin Rekreasyonel 
etkinliklere yönelik ilgilenim ve problem çözme becerileri yüksek düzeyde olduğu, kamp 

liderlerinin meslek, medeni durum, eğitim düzeyi ve gençlik kampındaki görevleri gibi 

özelliklerinin problem çözme becerisi ve ilgilenim düzeyi üzerinde etkili faktörler olmadığı 

tespit edilmiştir. Problem çözme yaklaşımı alt boyutlarından “kendine güven yaklaşımı” ile 

yaş, spor yapma saatleri ve serbest zaman ilgilenim alt boyutunda “kendini ifade” alt  
boyutunda negatif ve düşük düzeyde bir ilişki vardır. Dolayısıyla problem çözme puanları 

düştükçe problem çözme becerilerinin artması söz konusu olduğunu düşündüğümüzde 

bireylerin yaş, spor yapma saati ve serbest zamanda kendini ifade etme düzeyleri arttıkça, 

problem çözme becerilerinin de paralellik göstereceği söylenebilir.  
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve 

seçmeli buz pateni dersi alan 18-26 yaş öğrencilere eşli çalışma ve komut yöntemi 

uygulanarak yapılan temel buz pateni eğitiminin hareket gelişimine etkisini incelemektir.  

Araştırmada, ön test - son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmaya yaşları 
18-26 yaş arasında değişen 15 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 20 öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır. Öğrenciler rastgele yöntem ile iki gruba ayrılarak deney (10 öğrenci)  ve kontrol 

grubu (10 öğrenci) oluşturulmuştur. Deney grubu ve kontrol grubuna 8 haftalık çalışma 

öncesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen psikomotor alan davranış gözlem formu (beş  

temel hareket (öne kayma, önden geriye geçiş, geri kayma, geriden öne geçiş, kayarken 
oturup kalkma) 5’li likert tipi ölçek uygulanarak iki araştırmacının ortalama puanları baz  

alınarak ön test değerleri kayıt edilmiştir. Deney grubu haftada 1 gün ve 120 dakikadan oluşan 

çalışmalarda eşli çalışma yöntemi ile temel buz pateni alıştırmaları yaparken kontrol grubu 

haftada 1 gün ve 120 dakikadan  oluşan çalışmalarda aynı alıştırmaları komut yöntemiyle 

yapmışlardır. Her iki grup 8 haftalık çalışmalar sonunda tekrar teste tabi tutularak son test 
değerleri alınmıştır. Sporculardan ikişer ölçüm alınmış, en iyi olan veri değerlendirmede 

dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler 

hesaplanarak, Wilcoxon Signed testi ile analiz edilmiştir. Anlam düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  

Grup içi araştırma grubu ön test son test karşılaştırıldığında tüm hareketler için anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Grup içi kontrol grubu ön test son test karsılaştırıldığında tüm 
harekeler için anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç olarak, 18 yaş üzeri bireylerde 8 haftalık temel buz pateni eğitimi çalışmalarının komut  

veya eşli çalışma yöntemiyle hareket gelişimini desteklediği söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Psikomotor gelişim, Buz pateni, Denge, Hareket   

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -38-  
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Öz 

 

Medeniyet, kavramsal olarak sosyal bilimler terminolojisinin üvey evladı konumunda 

kalmıştır. Taşıdığı zengin içerik ve anlama rağmen henüz hak ettiği statüyü kazanmış değildir. 

18. ve 19. yüzyıllarda Batı tarafından tekelleştirilen medeniyet kavramı, pozitivizmin, 

tarihselcilerin projeksiyonlarına kurban edilmişti. Zaman zaman antropologların ilgi alanına 

da giren medeniyet, tekil bir forma indirgenerek. Batıyla özdeşleştirilmişti. Daha sonraları 
fiziksel alandaki doğrusalcı teorilerin ve sosyal planda revaçta olan teleolojik kurguların 

büyük bir darbe yemesiyle kavram, çoğul(medeniyetler) bir nitelik kazanmıştır. Hayat alanı 

genişleyen medeniyet kavramı, böylece tarihçilerin ilgi alanına girmeye başladı. Bu çerçevede 

20. yüzyılın başlarında Oswald Spengler, Arnold Toynbee gibi yazarlar, konuya ilişkin eserler 

vermiştir. Ancak bir iki istisna dışında uzun yıllar medeniyetlere ilişkin özgün çalışmalar 
bunlarla sınırlı kalmıştı. Türkiye'de ise medeniyet, bazı çalışmalar dışında, genel olarak ya 

antik dönemdeki oluşumlara (Sümer, Hitit, Babil v.b.) atıfta bulunmak için antropolojik bir 

çerçevede kullanılmıştır; ya da kötü bir ideolojik ikameci anlayışın sonucu olarak, tekil 

medeniyet anlayışıyla aynı frekansı paylaşan uygar kavramına kurban edilmiştir.  

Bir paradigma olarak adlandırabileceğimiz Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, ideolojik kurgular, 
yerini yavaş yavaş geleneksel, kültürel, dini kimliklere bırakmaya başlamıştır. Buna paralel 

olarak medeniyetlere ilişkin ilgi de artmıştır. Samuel Huntington'un medeniyetleri uluslararası 

ilişkilerde stratejik bir malzeme olarak kullanmaya çalışmasının akabinde giderek disiplinler 

arası bir boyut kazanmıştır. 

Temeli bu girizgâha dayanan bildirimizin çerçevesi, nispeten sınırlı tutulmuştur.  Konu 
uluslararası ilişkiler disiplinindeki medeniyetler çatışması tartışmalarına kadar götürülmeyip 

kavramsal bir temelde ele alınacaktır. Medeniyet kavramının soy kütüğü ve etimolojisi; nasıl 

kavramsallaştırıldığı; tarihi trafik içerisinde değişen ve dönüşen anlam dünyası üzerinde 

durulacaktır. Bunun yanı sıra bir kimlik olarak medeniyetten ne anlaşılması gerektiği; 

medeniyetlerin organizmacı bir yaklaşımla ele alınıp alınmayacağı tartışılacaktır. 
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Öz 

 

Klasik Osmanlı ekonomi politiği, gelenekselcilik, iaşecilik ve fiskalizm gibi üçlü bir 

koordinat sistemine dayanıyordu. Mehmet Genç tarafından kavramsallaştırılan bu 

formülasyona göre, Osmanlı, gelenekselcilikle, ekonomiden siyasete kadar uzanan geniş bir 

düzlemde denge kurulmasını amaçlamıştı. İaşecilik, tüketicinin ihtiyaçlarını, çıkar larını 

koruyan bir ilkeydi. Altında kıtlık kaygısı olan bu ilkeye göre, halk ihtiyaç duyduğu mallara 
en az maliyetle ve kolay bir şekilde erişebilmeliydi. Fiskalizm ise mali bir ilke olup devletin 

gelirlerini mümkün oldukça artırmayı amaçlıyordu. Bu ilkeler çerçevesinde, üretimden 

tüketime kadar ekonominin bütün aşamaları, sermaye birikimi, gelir dağılımı ve piyasa 

denetim altında tutulmuştu. 

Dünyada tarıma dayalı geleneksel ekonomilerin hakim olduğu dönemlerde bu ilkeler 
toplumun ve devletin beklentilerini karşılayacak işleve sahiptiler. Ancak endüstrileşme ve 

kapitalist  dürtülerin, ilişkilerin olduğu dönemde birer handikapa dönüştüler. Sürdürülebilir 

bir ekonomi ve maliye için yeni bir iktisadi anlayışa ihtiyaç vardı. Ne var ki, Osmanlı yılların 

birikimi olan anlayışını değiştirmemekte direndi. Direniş, gerilemenin getirdiği diğer 

maliyetlerle birleşince altından kalkılması zor bir ekonomik ve mali tabloyla karşı karşıya 
kaldı. Ülke, sanayi, ticari, finansal kısaca her türlü kapitalizmin ipoteği altına girdi. 20. 

Yüzyılın başına gelindiğinde Osmanlı bu haliyle yarı bir sömürgeyi andırıyordu. 

Sürdürülemez bir tablo olduğu gerçeğini gören Osmanlı düşün ve yönetim kurmayları çözüm 

olarak ilk önce klasik liberalizmin önermeleri doğrultusunda bir politika benimsemişlerdi. 

Ancak bu politika mevcut tabloyu daha da kronikleştirmeden öte bir sonuç üretmedi. Bundan 
dolayı bu politikadan vazgeçilerek 2. Meşrutiyet dönemi ekonomi politiğinin bel kemiğini 

oluşturan ‘‘milli iktisat’’ politikası sahneye konuldu. 

Sunacağımız bu bildiride, Meşrutiyet öncesi Osmanlı ekonomisinin genel bir röntgenini 

çektikten sonra milli iktisat politikasının temel parametreleri ve arkasındaki düşünsel/zihinsel 

birikim ele alınacaktır. Bu çerçevede Ahmet Mithat Efendi, Musa Akyiğitzade, Yusuf Akçura, 
Tekin Alp, Ziya Gökalp’in fikirlerine yer verilecektir. Bunların, fikirlerini ortaya koyarken 

hangi motiflerden hareket ettikleri, beslenme kaynakları, milli iktisat politikasını nasıl 

formüle ettikleri, siyasal alanda yükselen Türkçülük-Turancılık ideolojisiyle savundukları 

ekonomik söylem arasında nasıl bir bağ olduğu tartışılacaktır.   
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Animasyon: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması 
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Öz 

 
Yaklaşık olarak yüz yıllık geçmişe sahip olan animasyon, gerek teknik gerekse üslup 

bakımından oldukça hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Animasyonu sadece çocuklar için üretilen 

çizgi filmlerle sınırlamamak gerekir. Animasyon  reklamcılıktan, oyuna ve eğitime kadar 

birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde üniversitelerin  Grafik Tasarım ve 

Çizgi Film (Animasyon) Bölümlerinde bu konuda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim 
verilmektedir. Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesinin ileriki yıllarda yapılacak 

araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de 

animasyon ile ilgili yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora tezlerinin çeşitli yönlerden 

incelenmesi ve içerik analizinin yapılmasıdır. 2008-2017 yılları arasında animasyon 

konusunda üretilen tezlere, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Ulusal Tez Merkezi” web 
sayfasından ulaşılacaktır. İçerik analizinde araştırmalar; tez türü, yılı, anabilim dalı, kullanılan 

teknik yaklaşım ve konu bakımından ele alınacak, elde edilen bulgular ışığında incelenecektir.  
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Öz 

 

Stereotip, bireyin bir grupla ilgili olan yaklaşımını doğrulamak adına o gruba ilişkin sahip 

olduğu abartılı inanç olarak tanımlanmaktadır. Bu inanış bir meslek grubu ve/veya işi 

gerçekleştiren kişinin cinsiyetine yönelik olduğunda mesleki cinsiyet stereotipi olarak 

adlandırılmaktadır. Bireylerin meslek gurupları ve cinsiyetlere yönelik ön yargılarının kökeni 

teorik olarak Sembolik Etkileşim Teorisi’ne dayanmaktadır. Bu teoriye göre bireyler 
dünyalarını sembollerle anlamlandırmakta ve sosyal çevrelerinde yer alan başkalarının 

tepkilerini semboller yardımı ile yorumlamaktadırlar. Sembolik etkileşim teorisine göre 

sembollerin en önemli özelliği, bireyin sosyal çevresine kendini ifade etmesine yardımcı 

olmaktır. Sembolik etkileşim teorisi sonucunda toplum tarafından oluşturulan stereotipler söz 

konusu olduğunda Öz-uyum Teorisi devreye girmekte ve edinilen bu önyargılar sonucu 
bireyler, mesleki cinsiyet stereotipleri ile kendini karşılaştırmakta, arzu edilen kimlikler 

yaratma ve sürdürme çabasına girmektedir. Konu cinsiyet ve stereotipler olduğunda karşımıza 

çıkan bir diğer teori ise Gottfredson’ın Daraltma ve Uzlaştırma Teorisi’dir. Buna göre cinsiyet 

tercihleri erken çocukluk dönemlerinde oluşmakta ve mesleğe yönelik cinsiyet 

algılamalarından ve mesleğin prestijinden etkilenmektedir. Benzer şekilde Sosyal Rol Teorisi 
de meslek stereotiplerinin tarihsel olarak kadın ve erkeklerin sahip oldukları rollerden bir 

diğer anlatımla cinsiyetten etkilendiğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle, eğer zaman 

içerisinde bu rollerde ve mesleklerde bir değişim söz konusu olursa mesleklere ilişkin 

stereotipler de durumdan etkilenecektir.   

Araştırmada hayali senaryo tekniği kullanılarak lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin 
turizm sektöründe bulunan pozisyonlar karşı sahip oldukları mesleki cinsiyet stereotip algıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada; katılımcıların cinsiyeti, daha önce turizm sektöründe 

çalışan olarak yer alıp almadıkları ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alıp almadıkları gibi 

faktörler üzerinden belirttikleri ifadeler değerlendirilecektir. Çalışmanın örneklemi, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi öğrencileri arasından amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir.  
384 katılımcı ile yapılan araştırmada, katılımcıların demografik bilgileri yanında önceden 

belirlenen faktörler bazında mesleki cinsiyet stereotip algıları arasında anlamlı farklılık 

aramak üzere ki-kare testi yürütülmüş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 
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Öz 
 

Çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 

İngilizce dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir.  

Araştırma grubunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programında öğrenim gören toplam 162 öğrenci 
oluşturmaktadır. Betimsel türde tarama (survey) yöntemi ile yapılan araştırmada veriler kişisel 

bilgi formu ve Aydoslu (2005) tarafından geliştirilen İngilizce tutum ölçeği aracılığı ile 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında analiz  

edilmiştir ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik 

Cronbach Alpha katsayısı 0.918 olarak hesaplanmıştır.   

Çalışma sonucunda veriler karşılaştırıldığında İngilizce dersine yönelik tutum ile; cinsiyet ve 

mezun olunan lise türü arasında bilişsel alt boyutta, İngilizce öğrenme amacı arasında bütün 

alt boyutlar ve toplam puanda, haftalık İngilizce çalışma saati arasında duyuşsal, davranışsal 

alt boyutlar ve toplam puanda anlamlı fark ortaya çıkmıştır (p<0.05). 

Öğrencilerin cinsiyet ve mezun oldukları lise türüne göre bil işsel boyutta oluşturduğu farkın 
kadın öğrencilerin lehine çıktığı göz önüne alındığında bilişsel boyutu oluşturan kavrama, 

uygulama, analiz, sentez gibi bilişsel alan düzeylerinde kadınların erkeklere göre İngilizce 

dersine karşı tutum noktasında daha ileride oldukları gözlemlenmiştir. İngilizce öğrenme 

amacında ortaya çıkan farkın yurt dışına gitme seçeneği ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Haftalık çalışma saatinde ortaya çıkan fark ise en yüksek çalışma saati olan haftada 3-4 saat  
ile olumlu yönde ilişki göstermiştir.  
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Öz 

 
Giriş: Bir çocuğun yaşamdaki ilk deneyimleri fiziksel hareketler ve duyularla gerçekleşir. 

Böylece, erken çocukluktan başlayarak gelişen fiziksel aktivite alışkanlıkları bireyin yaşamı 

boyunca olumlu etkiler oluşturacaktır.  Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta öğrenim gören 

öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını belirlemektir. Yöntem: Çalışma grubu, 

kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 246 ilk ve orta öğretim öğrencisini içermektedir. 
Çalışma grubu 148'i ilköğretime devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 98'i ise 5., 6., 7. ve 8. 

sınıflara devam eden ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler Demirhan ve Altay 

(2001) tarafından revize edilen 24 maddelik 5 puanlı Likert tipi "Beden Eğitimi ve Spora 

Yönelik Tutum Ölçeği" (ATPESS) ile toplanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için 

veri analizi non-parametrik Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile 
yapılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Öğrencilerin beden eğitimi ve sporla ilgili tutumlarının 

cinsiyet değişkeninden (p> 0,05) etkilenmediği, sınıf düzeyi değişkenine (p <0,05) göre 

anlamlı olarak etkilendiği saptanmış, 6. sınıf ( 98.83, SD = 12.77) ve 8. sınıf ( 102.56, SD = 

11.41) öğrencilerinin diğer sınıflara göre daha yüksek tutum ve 3. sınıf öğrencilerinin ( 80,94, 

SD = 20,18) en düşük tutum düzeyine sahip olduğu, 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin en olumlu 
tutuma sahip olduğu, 3. sınıf öğrencilerinin ise en olumsuz tutuma sahip olduğu belirlenmiştir.  

Genel olarak ise, ilköğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutumlarının ortaokul 

öğrencilerine göre daha olumsuz olduğu saptanmıştır (p <0.001). Sonuç: Bütün öğrencilerin 

beden eğitimi ve spora karşı olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir. Spora yönelik 

olumlu tutumlar, spor yapma imkânını artırarak sağlıklı bir yaşam biçimine katkıda 
bulunacaktır. Bireylerin sporu yaşam biçimine dönüştürmelerinde, konunun erken yaşlarda ele 

alınmasının önemi açıktır. Sporun içeriğini bilmek, olumlu eğitsel yaklaşımlar ve tutumlar 

çocukların sporla ilgili tutumlarını etkileyebilir. Bu çalışmanın bulgularının konuyla ilgili 

gelecek araştırmalar için rehberlik edeceği düşünülmektedir. Elde edilen bulgular, ilgili 

literatürde bulunan sonuçlara göre tartışılmış ve konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. 
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Öz 
 

Bu çalışma, çocukları ilköğretime başlayan ailelerin spora ve beden eğitimi dersine yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin velileri üzerinde 

“kişisel bilgi formu” ve “tutum ölçeği” uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde Mann Whitney -

U ve Kruskal Vallis testi kullanılmıştır. Ölçek; Algısal, İşlevsel, Destek ve Önem boyutu 
olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ebeveynlerin beden eğitimi dersine yönelik tutum 

ölçeğinden aldıkları puanlar, algısal boyutta yüksek, diğer alt boyutlarda düşük bulunmuştur. 

Bu durum ebeveynlerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu 

göstermektedir. Ebeveynlerin cinsiyetine göre çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına 

yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Araştırmamızda 
algısal boyut dışında diğer alt boyutların, ebeveynlerin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,0125). 20-30 yaş aralığındaki ebeveynlerin işlevsel, destek, 

önem ve toplam puanları yüksektir yani tutumları daha olumludur. Ebeveynlerin eğitim 

durumlarına göre çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumlarının 

istatistiksel olarak farklılaşmadığı saptanmıştır (p>0,0125). Spor yapan velilerin spor 
yapmayanlara göre çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumlarının algısal,  

destek ve önem boyut puanlarının ve toplam puanlarının daha olumlu olduğu görülmüştür 

(p<0,05). Çocukları ilköğretime başlayan ebeveynlerin, çocuklarının beden eğitimi dersin e 

katılımına yönelik tutumlarının olumsuz olduğu görülmüştür. 20-30 yaş aralığındaki 

ebeveynlerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının daha ileri yaştakilere göre daha 
olumludur. Spor yapanların tutum puanları spor yapmayanlara göre daha olumludur.  
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Öz 
 

Giriş&Amaç : Eğitim sisteminin lise öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı meslek gelişimi 

kazanımları değişkenlik göstermekle mesleki başarıyı etkileyebilecek bir öneme sahiptir. 

Buna bağlı olarak Türkiye’de beden eğitimi öğretmenliğine bireyleri lise düzeyinde 

hazırlayan bir lise türü olan spor lisesi öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin 
belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Yöntem: Araştırmada tarama yöntemi benimsenmiştir. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim 

yılında Malatya, Elâzığ, Sivas ve Adıyaman illerindeki spor liselerinde öğrenim gören ve 

araştırmaya gönüllü katılan 105’i bayan ve 412 erkek olmak üzere toplam 517 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmada lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla 
21 maddesi olumsuz, 19 maddesi olumlu olmak üzere 40 maddeden oluşan, güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları Bacanlı ve Kuzgun (2005) tarafından yapılmış olan ve Likert tipte 

geliştirilen “Mesleki Olgunluk Ölçeği (MOÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız  

değişkene normallik sınaması yapılmış ve verilerin normal dağılıma sahip olduğu 

görüşmüştür. Bu nedenle ikili karşılaştırmalar için T-Testi, çoklu karşılaştırmalar için 
ANOVA ve post hoc testi için Tukey kullanılmıştır. Sonuç: Araştırma bulgularında spor 

lisesi öğrencilerin mesleki olgunluk puan ortalamaların 134,26 (düşük düzey) olduğu 

bulunmuştur. Bayan öğrencilerin erkeklere göre mesleki olgunluk puanlarının yüksek olduğu 

görülmüştür (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin sınıflarına, yaşlarına, spor branşlarına ve spor 

yaşlarına göre mesleki olgunluk düzeyleri arasında farklılaşma vardır (p<0,05).Sonuç olarak 
spor lisesi öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin düşük olduğu, mesleki seçim 

yaparken mutlaka rehberlik ve yönlendirme yapılması gerektiği tespit edilmiştir.   
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı; Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları 

sorunları ve bu sorunların performans  ve motivasyon üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Araştırmaya Bartın ilinde görev yapan 41 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır veriler 

yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış içerik analizi yöntemi kullanılmıştır .Beden eğitimi ve 
spor öğretmenlerinin karşılaştıkları en önemli sorunların; okul yöneticilerinin beden eğitimi 

dersini gereksiz görmeleri denetlemek için yeterli donanıma sahip olmamaları, velilerin 

akademik başarıyı ön planda tutmaları bu nedenle beden eğitimi ve spor dersini gereksiz  

olarak görmeleri, çocuklarını spora yönlendirmek istememeleri, tesis ders araç gereçlerinin 

yetersizliği, ders süresinin kısalığı, müfredat programının(öğretim programı)sürekli 
değişmesi, öğrencilerin bu derste ders dışı etkinlikler yapmak istemeleri, hizmet içi eğitim ve 

seminer programlarının yetersiz olması gibi sorunlar olduğu sap tanmıştır. 
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Abstract 

 

Purpose of this study is to determine the needs of physical education and sport teachers in the 

profession and to determine the motives for performance and motivation of these problems. 

41 physical education and sports instructors who worked in the province of Bartın participated 
in the research were collected face to face interview technique and collected content analysis 

method was used. The most important problems faced by the physical education and sports 

teachers; school administrators do not have sufficient equipment to attend the physical 

education course, parents need to keep the academic success in the forefront, and therefore 

they have to see the physical education and sports course unnecessarily, they do not want to 
direct their children to the spore, the inadequacy of the facilities, short course time, it has been 

determined that the students want to do extracurricular activities, and inadequate in-service 

training and seminar programs.  
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesidir. 

Bu çalışmaya sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan toplam 201 kadın ve erkek 
öğrenci gönüllü olarak katılmıştır (nsağlık ve ba kım hizmetleri: 74, nçocuk ba kım ve gençlik hizmetler:31, ntıbbi  

hizmetler ve teknikleri bölümü: 91). Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemede “Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (inaktif, minimum aktif ve HEPA aktif grupları 

olarak MET yöntemiyle belirlenmiştir) kısa formu kullanılırken, sağlıklı yaşam 

davranışlarının belirlenmesinde “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” (kendini 
gerçekleştirme (KG), sağlık sorumluluğu (SS), egzersiz (E), beslenme (B), kişilerarası destek 

(KD) ve stres yönetimim (SY)) kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin toplam fiziksel 

aktivite düzeyi açısından sahip orta düzey grupta yer alırken, Sağlık Yüksekokulu 

Öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarının öneminin kavranması ve günlük hayatta uygulama çabaları 
desteklenmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite düzeyi, Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, Sağlık 

hizmetleri  

 
Abstract 

 

The purpose of the present study was to determine of physical activity level and healthy 

lifestyle behaviors in Bartın University health services  vocational school students. 201 male 

and female students from (ndepartment of health care service: 74,, ndepartment of child care and youth service 31, 
ndepartment of medical services and tecniques91) Bartın University participated in this study voluntarily. In 

the study, the short form of International Physical Activity Questionnaire (Total PA levels are 

categorised as inactive (low), minimum active and physically active group by using MET 

method) was used for the determination of physical activity level of students. For the 

determination of healthy lifestyle behaviors  Health Promotion Lifestyle Profile Questionnaire 
was used with self-actualization (SA), health responsibility (HR), exercise (E), nutrition (N), 

interpersonal support (IS) and stress management (SM) subscales. While the students were in 

the middle group with regard to the total level of physical activity, The HLSBs of the students 

are found to be in moderate level. The significance of HLSBs should be recognized, and 

attempts to use them during daily life should be encouraged.  

Keywords: Physical activity levels, Healthy lifestyle behaviors, Health services  
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Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve 

Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi 

 
Cüneyt AKIN, Ahmet KARAMAN, Oğuz KISA, Sinan SARAÇLI, Çağdaş Hakan 

ALADAĞ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, TÜRKİYE 

 

 
Öz 

 

Üniversite öğrencilerinin devam ettikleri bölümlerinden olan memnuniyetleri üzerinde birçok 

etmen söz konusudur. Öğrencilerin aldıkları öğrenimlerine bağlı olarak sergiledikleri tutum ve 

davranışlar ise hem öğrenci hem de öğretim üyeleri açısından daha etkili eğitim sunulabilmesi 
için önemlidir. Bu çalışmada Türkiye'deki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Türk lehçe ve edebiyatlarına karşı tutum ve 

davranışların incelenmesi yoluyla bölüm öğrencilerinin hazır bulunuşlukları ve bölümün 

hedeflerini gerçekleştirme düzeyi ortaya konulmuştur. Bu çalışma sonucunda bu bölümlerde 

verilen derslerin, bölümün amaçlarına ne kadar hizmet ettiğinin tespiti yapılarak, 
müfredatların oluşturulmasına ve uygun bir öğretim yöntemi geliştirmelerine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar yardımıyla Türk 

Dünyası dil ve edebiyat politikalarının belirlenmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir.  

Çalışma kapsamında Afyon Kocatepe, Pamukkale, Muğla Sıtkı Koçman, Uşak, Hacı Bektaş  

Veli Üniversiteleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilere uygulanan anket formu ile gerekli veriler toplanarak, öğrencilerin tutum ve 

davranışları ile demografik özellikleri göz önünde bulundurularak, çok değişkenli istatistiksel 

tekniklerle analiz edilmiştir. Çalışmada İstatistiksel çözümlemelerin gerçekleştirilebilmesi 

için SPSS ve LISREL paket programlarından yararlanılarak betimleyici istatistiklerin yanı 

sıra ilgili öğrencilerin tutum ve davranışları modellenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili tablo 
ve şekillerde verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları,  Öğrenci tutum ve davranışı,  

İstatistiksel analiz 
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Türkiye’deki İllerin Kültürel Veriler Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi
1
 

 

Ayşe EDİZ, Şenol ALTAN  
Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Günümüzde bir toplumun sahip olduğu kültürel yapı ve düzeyi hem ulusal hem de uluslararası 

alanda sosyal bir farkındalık yaratabilirken aynı zamanda istihdam ve gelir oluşturmaya 

yardımcı olan dinamik ve yenilikçi ekonomik bir güç de yaratmaktadır. Kültürel değerlerin 

etkin kullanılması ekonomik büyümede ve sosyal dışsallığın üretilmesinde önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bir ülkenin sahip olduğu kültürel varlıkların doğru kullanılması, planlanması 
ve pazarlanması ekonomik getiriden, sosyal iletişimden, sanat faaliyetlerinden, yerel imajdan, 

turizme ve kültür endüstrisine uzanan geniş bir faaliyet alanında etki yaratacaktır. Kültürel 

varlıkların yarattığı bu etkiler ekonomi biliminin bir alt alanı olan kültür ekonomisi adı altında 

tanımlanmaktadır. Kültür ekonomisi çerçevesinde incelenen tüm kültürel faaliyetler kültürel 

yayılmacılığı artırmakta ve bunun sonucu olarak da yöresel ve ulusal zenginliğin fark 
edilmesini olanaklı hale getirmektedir. Bu farkındalığın iyi kullanılması ve organize edilmesi 

ise bölge ve ulusal gelirin artması anlamına gelmektedir.  

Tüm iktisadi birimlerin temel amaçlarından biri de yoğun rekabetin yaşandığı piyasada 

varlıklarını sürdürme ve daha iyi olana ulaşmaktır. Var olan bu rekabet ortamında iktisadi 

birimlerin göstereceği performans sadece kendisini değil kendisi ile ilgili tüm birimleri 
yakından ilgilendirmektedir. Performans bir amaç doğrultusunda planlı olarak ortaya konulan 

tüm çabaların değerlendirilmesi anlamına gelmektedir ve ölçümlenmesi kişi, grup,  işletme, 

ülke vb. tüm iktisadi birimler için yapılabilir. Bir sistemin performansını artırmak için bazen 

birbiri ile uyumlu bazen de birbiri ile çelişen seçenekler arasından en uygun olanın seçilmesi 

gerekebilir. Bu şekilde çoklu ve genellikle birbiri ile çelişen seçeneklerin olduğu durumda çok 
kriterli karar verme teknikleri, karar alma sürecini kolaylaştırabilmektedir.   

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)  somut ve soyut kriterlere veya niteliklere göre potansiyel 

karar kriterlerinden seçim yapma işlemidir. Amacı sağlamaya yönelik alternatif kriterlerin 

önem ağırlıkları farklılık gösterebilir. ÇKKV yöntemlerindeki modeller çeşitli kriterlerin 

ağırlıklarına göre optimal karar alternatiflerinin sıralanması işlemlerini tanımlarlar.  

Bu çalışmada Türkiye’deki illerin kültürel performanslarının ölçümü ve karşılaştırılması nicel 

olarak yapılmış bunun için de ÇKKV yöntemlerinden olan Entropi ve MAUT teknikleri 

kullanılarak iller kültürel performanslarına göre bir sıralamaya tabi tutulmuşlardır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel performans, İller, Entropi, MAUT 

 

 

 

                                                                         
1
 Eğitim ve kültür alanında en iyi sözel sunum ödü lünü almıştır.   
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Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış “Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan 
Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi 

 

Fatma AÇIK 

Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 
 

Öz 

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında son yirmi yılda birçok kitap hazırlanmıştır. Söz 

konusu kitaplar incelendiğinde, kitapların dil bilgisi esasında metin temelli bir anlayışla 
hazırlandığı ve okuma becerisine ağırlıklı olarak yer verildiği görülmektedir. İyi bir Türkçe 

öğretimi için halihazırda en önemli malzeme niteliği taşıyan bu kitaplarda okuma becerisine 

ait bölümlerin okuma üniteleri hazırlama ilke ve durumlarına dikkat edilerek hazırlanıp 

hazırlanmadığının bilimsel yöntemler ışığında değerlendirilmesi bu nedenle oldukça 

önemlidir.  

Bu amaç doğrultusunda 1993 yılında Azerbaycan’da hazırlanan, Moskova ve Bakü’de Türkçe 

öğretiminde kullanılan “Turetskiy Yazık” adlı kitabın okuma becerisine ilişkin bölümleri 

incelenecektir. Çalışmada öncelikle bu kitapta yer alan metinlerin yazınsal tür, özgünlük, 

bağlamsal yapılar ve içerik özellikleri tespit edilecektir. Akabinde okuma becerisi ile ilgili 

bölümlerin, öğrencilerin bu beceri alanını yeterli düzeyde geliştirmeye elverişli olup olmadığı 
tartışılacak ve nasıl olması gerektiği konusunda öneriler sunulacaktır. 

Doküman analizi yöntemi kullanılarak öncelikle okuma bölümlerinde yer alan tüm metinlerin 

tür ve özgünlük açısından özellikleri incelenecek; “metinlerin bağlamsal yapılarının 

özellikleri” ve “metinlerin okunabilirliği” noktasında ise aşırı ve aykırı durum örneklemesi 

tekniği ile seçilmiş örnek metinler analiz edilecektir. Çalışmanın son bölümünde yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi ile ilgili ders kitaplarının okuma becerisine ilişkin kısımların nasıl 

olması gerektiği hakkında önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Turetskiy yazık, Metin 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir 

Materyal: Kukla 

 
Nazife Burcu TAKIL 

Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, öğrencilerin konuşma becerisini 

geliştirme kapsamında kukla kullanımının yeri ve önemi araştırılmıştır.  Konuşma becerisini 

geliştirmede hedef seviye olarak B1 seçilmiştir. B1 seviyesi konuşma becerisine  yönelik 

AOBM’de belirtilen yeterliklere uygun kazanımlar oluşturulmuş ve bu kazanımlara uygun 
ders içerikleri hazırlanmıştır. Ders içeriklerinde yer alan öğretim teknolojileri ve materyalleri 

kapsamında kullanılmak üzere kukla seçilmiştir.  Özellikle yabancı uyruklu olup Türkiye’de 

Türkçe öğrenen öğrencilerin,  bilişsel durumlarının yanı sıra duyuşsal durumları da göz önüne 

alınarak kukla kullanımın öğrenciler üzerindeki etkileri, görüş formu kullanılarak tespit 

edilmiştir. Görüş formundan yola çıkılarak, sınıf içi materyal kullanımında kuklanın yeri ve 
önemine değinilmiştir. Kukla kullanımın öğrencilerin sadece dil düzeylerini ortaya koymada 

ve geliştirmede değil, aynı zamanda duyuşsal becerilerinin de ön plana çıkarılması 

hususundaki önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın araştırma grubunu Gazi Üniversitesi 

Türkçe Öğretim Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 20 kişi oluşturmaktadır. Nitel 

bir araştırma olan bu çalışmada yöntem olarak yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmaktadır.  Görüşme formundan çıkan sonuçlar tablolar ve frekans değerleri halinde 

sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretim sürecinde konuşma 

becerisine geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinlik önerileri ve kukla kullanımının kullanımına  

ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak türkçe öğretimi, Materyal, Kukla  
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Küreselleşme ve Uluslararası Göç/Mültecilik İlişkisi 

 

Kadir SANCAK, Bülent BAL 
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Klasik realist görüş uluslararası ilişkiler alanındaki konular arasında bir ayrım yapmış ve 

önemine göre konuları yüksek ve düşük politikalar şeklinde bir tasnife tabi tutmuştur. Bu 

bağlamda askeri güvenlik –ve sonrasında ekonomi- uluslararası ilişkilerin esas meselesi 

olarak görülmüş ve bunun dışındaki alanlar nispeten ihmal edilmiştir. İki kutuplu yapının sona 

ermesi ve uluslararası sistemde yaşanan değişimlerle birlikte uluslararası ilişkileri devlet ve 
güvenlik merkezli bir alan olarak gören yaklaşımlar önemini kaybetmeye başlamıştır. Yeni 

dönemde devletlerin dışında başka aktörlerin de uluslararası ilişkilerde rol aldığı, askeri ve 

ekonomik meselelerin dışında çevre kirliliği, ölümcül hastalıklara yönelik bilimsel çalışmalar, 

uzayın barışçıl amaçlarla ortak kullanımı, gelişmemiş ülkelerdeki açlık sorunları, mülteciler 

ve göç konusu gibi birçok konunun da uluslararası ilişkilerin temel meseleleri haline 
geldikleri görülmektedir.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde yaşanan önemli bir değişim de 

küreselleşme alanında olmuştur. Teknolojik gelişmeyle birlikte ulaşım ve iletişim araçlarında 

yaşanan ilerlemeye paralel olarak küreselleşme büyük bir hız kazanmıştır. Küreselleşme, 

farklı birçok alanda etkilere yol açmakta ve küresel  bazı sorunlarda katalizör etkisi 
yaratmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi de uluslararası göç/mülteciliktir ve bu konu son 

dönemde özellikle Avrupa merkezli olarak uluslararası ilişkiler alanında gündemin ilk 

sıralarında yer almaktadır. Ancak söz konusu alanda yapılan çalışmaların ağırlık noktasını 

Avrupa Güvenliği meselesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin uluslararası göçler 

üzerindeki etkisi ihmal edilmektedir.  

Bu çalışmada, son dönemde büyük artış gösteren uluslararası insan hareketlilikleri  ile 

küreselleşme arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmaktadır. Burada kitleleri göçe 

zorlayan ya da teşvik eden unsurlarla küreselleşme arasındaki bağlantıya temas edilecektir.  

Bildiride, bu ilişkiyi doğuran nedenlerle birlikte ilişkide rol alan araçlar ve dinamikler ele 

alınacaktır. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle hız kazanan küreselleşme ile insanların 
başka coğrafyalarda daha iyi şartlarda yaşama istekleri arasındaki bağlantı konu edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Uluslararası göç, Mültecilik, Yoksulluk  
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Osmanlı Klasik Döneminde Çok Fonksiyonlu Bir Kurum Olarak Kadılık 

 

Hasan Mahmut KALKIŞIM 
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Eski Türkler’de halk memnuniyetinin sağlanması ve halkla ilişkilerin güçlendirilmesi  temel 

konular arasında yer almıştır. Osmanlı Devleti’nde de klasik döneminde fütüvvet geleneğine 

bağlı olarak adalet, devletin temeli bağlamında görülmüştür. İslami hukukun da getirdiği bir 

nitelik olan adalet, Osmanlı Devleti’nde siyasetin, yönetimin ve aynı zamanda üretimin de 

kaynağıdır. Bu çerçevede adaleti tesis etmeye yönelik müesseseler oluşturulmuştur. Bu 
müesseselerden biri de kadılık teşkilatıdır. Yargı teşkilatının da esasını teşkil eden kadılık, 

merkezde Kazaskerce temsil edilmiştir. Osmanlı’da kazaskerlik, padişahlık makamından 

sonra gelen son derece önemli bir ara yapıdır. Sancak ve kazalardaki kadılar, Kazasker 

tarafından atanır ve taşrada şeri davalara bakarlardı. Örfi davalara baktığı da olmuştur. Aynı 

zamanda kadı, özellikle kazalarda beledi, yargı ve mülki işlemlerle de ilgilenmekteydi. 
Nitekim Beylerbeyi ve Sancakbeyi sefere çıktığında bu bölgelerin yönetimi kadıya 

bırakılmıştır. Bu bakımdan kadı, Osmanlı taşrasında hem yerel hem de mülki idareden 

sorumlu bir devlet görevlisi idi. Tanzimat reformlarından sonra kadının fonksiyonlarında 

azalma olmuş ve sadece yargıdan sorumlu bir görevli konumunda kalmıştır. Bu çalışmada 

öncelikle Osmanlı klasik dönemindeki temel devlet kurumları, devlet ahali ilişkileri üzerinden 
ele alınacak ve daha sonraki bölümde ise kadının özellikle sözü edilen devlet halk arası 

etkileşim, adalet geleneğinin devamında farklı kurumlar bağlamında oynadığı rol üzerinde 

durulacaktır. Çalışmanın temel önermesi de kadının taşradaki farklı rolü ve devlet -ahali 

arasındaki merkezle kurduğu köprünün önemi üzerine sağlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Klasik dönem, Adalet, Güven, Kadı  
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Hans Morgenthau ve Ahmet Davutoğlu’nun Ulusal Güç Formülasyonlarının Mukayeseli 

Analizi 

 
Kadir SANCAK, Bülent BAL 

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Güç, uluslararası ilişkiler disiplininin merkezinde yer alan temel kavramlardan biridir ve en 

yalın haliyle “bir devletin istediklerini elde etmek için başka devletlerin politikalarına etki 

edebilme/onları değiştirebilme yeteneği” olarak tarif edilmektedir. Bir devletin başka 

devletlerin politikalarına etki edebilmesi için de sahip olması gereken bir takım unsurlar 
bulunmaktadır. Literatürde ulusal güç unsurları olarak adlandırılan bu unsurlar devletler 

arasındaki güç farkını belirlemektedir. Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde ortak noktalar 

yakalanmış olsa da bir bütün olarak herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir ulusal güç 

formülasyonu ortaya konulabilmiş değildir. Disiplin içerisinde özellikle güçle ilgili çalışmalar 

yapan ve bu alanda saygın bazı isimler kendi ulusal güç formüllerini oluşturmuşlardır.  

Bu çalışmada, uluslararası ilişkiler disiplininde güç konusu denildiğinde akla gelen ilk 

isimlerden biri olan Hans Morgenthau’nun ulusal güç unsurları sınıflandırmasıyla Türkiye’de 

akademisyen ve politikacı kimliği ile önemli bir isim olan Ahmet Davutoğlu’nun güç 

formülasyonunun karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu yapılırken Morgenthau’nun ana 

başlıklar itibariyle somut ve soyut unsurlar şeklinde yaptığı tasnifle, Davutoğlu’nun temelde 
sabit veriler ve potansiyel veriler olarak yaptığı tasnif alt başlıkları ile birlikte ele alınacaktır.  

Çalışmanın devamında ise iki ismin yaptığı tasnifler/geliştirdiği güç formülasyonları 

arasındaki farklılıklar ve bunun nedenleri üzerine değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal güç unsurları, Morgenthau, Davutoğlu  
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Türk Kamu Yönetiminin Sorunlarına 21. Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış 

 

Hasan Mahmut KALKIŞIM 
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
“Kanunları uygulamak onları yapmaktan daha önemlidir”, gerçeğinden hareketle yürütme 

organı ve onun teşkilatsal görünümü olan kamu yönetimi, devlet organları içerisinde önem 

kazanmaktadır. Kamu yönetimlerinin başarısı daha çok siyaset kurumunun ürett iği politikaları 

en etkili yöntemlerle uygulamak, hizmetleri halka başarılı şekilde ulaştırmak üzerinden 

ölçülmektedir. Hizmet sunumundaki başarıyı etkileyecek pek çok unsur mevcuttur. Bu 
bağlamda Türk kamu bürokrasisi, etkin, verimli, hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu olumsuz 

etkileyen yapısal ve işlemsel içerikli çeşitli sorunları bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

sorunların bir kısmının tarihsel birikimimizin bir ürünü olduğu da söylenebilir.  Yapılan 

çalışmalarda bu sorunlar; “merkeziyetçilik”, “örgütsel büyüme”, “yönetimde gizlilik ve dışa 

kapalılık”, “yönetimde tutuculuk ve değişime ayak uyduramama”, “kuralcılık ve 
sorumluluktan kaçma”, “yönetimde siyasallaşma”, “aracılar yoluyla işlemleri yürütme”, 

“yolsuzluk” ve “rüşvet” başlıkları altında ele alınmaktadır. Nitekim Türk kamu yönetimindeki 

bu sorunlarla mücadele edebilmek için sürekli reform çalışmaları da yapılagelmiştir. Hatta 

bazı çalışmalarda Türk tarihinin reformlar tarihi olduğu ifade edilmiştir. Bu itibarla çalışma, 

günümüzde haberleşme, ulaşım ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmelerin ve de yönetim 
teorisindeki paradigma dönüşümünün bu sorunlarla mücadelede önemli avantajlar sunduğu, 

temel savı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu doğrultuda ilgili sorunlar, yeni dünyanın sunduğu 

imkanlar üzerinden ve yeni kamu yönetimi anlayışının ortaya koyduğu yönetim felsefesi 

çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk kamu yönetimi, Bürokrasi, Sorunlar, Yeni kamu yönetimi  
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Öz 
 

Spor belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren, bireysel ya da takım halinde yapılan 

kişilerin hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal gelişimine pozitif katkı sağlayan ve belirli bir 

disiplin içinde yapılan tüm etkinliklerin genel ifadesi olarak tanımlanabilir. Sportif bir etkinlik 

için harcanan fiziki efor insan bedeninin biyolojik açıdan gelişmesine ve güçlenmesine yol 
açarken bu eforun belli bir disiplin ve belli bir rekabet ortamında yapılması ise insanın hem 

ruhsal hem de sosyal gelişimi üzerinde etki yaratacaktır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki 

düzenli spor yapma alışkanlığı olanlar bu alışkanlıklarını küçük yaşlarda edinmişlerdir. 

Yetişkin yaşta bu alışkanlığın elde edilmesi daha zordur. Bu nedenle bir kişinin çocuk yaşta 

spora yönelmesi onun ilerdeki yaşamını etkileyen ve belirleyen önemli bir karardır.  

Doğru ve yerinde verilen bir karar, problemin de doğru ve zamanında çözüme ulaşılmasını 

sağlayacaktır.  Karar verme, birden fazla seçeneğin olduğu durumda seçenekler arasından en 

iyi olanın seçilmesi işlemidir. Bu işlemin sayısal olarak ele alınmasında kullanılan birçok 

matematiksel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de  karar ağaçlarıdır. Karar 

ağaçlarında bir problemdeki tüm eylemlerin yönü, eylemlerin yönüne etkisi, olabilecek tüm 
faktörler ve bu faktörlere dayanan olası sonuçlar bir ağaç şeklinde dizayn edilmektedir. Karar 

ağaçları farklı çözüm teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çözüm tekniklerinden 

biri olan CHAID (CHi-squared Automatic Interaction Detection) tekniğinde, bağımsız  

değişkenlere ait veri kümeleri bağımlı değişkeni en iyi açıklayacak şekilde alt gruplara 

bölünür. Böylece hedef değişkene göre istatistiksel olarak birbiri ile benzer yapı sergileyen alt  
sınıflar birleştirilerek önemli olan bağımsız değişkenlere göre yapı kurgulanır. Tüm bu 

işlemler yapılırken değişkenler arasında çapraz tablolar oluşturularak Bonferroni P değeri ve 

Ki-Kare istatistiklerinden yararlanılır.  

Bu çalışmada çocukları spor yapmaya yönelten etmenler sayısal olarak incelenmiştir. Bunun 

için de karar verme tekniklerinden biri olan CHAİD yöntemi kullanılmış ve Ankara’da eğitim 
alan öğrencilere yönelik bir çalışma yapılmıştır. Kız ve erkek öğrencileri spora yönelten 

etmenler CHAİD yöntemi ile belirlenerek kız ve erkek öğrencileri spora yönelten etmenlerin 

bir karşılaştırması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Çocuk, Karar ağacı, Chaid analizi 
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Bartın Yöresi Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Bir Envanter 

Çalışması 
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Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Kültürel miras, somut ve somut olmayan diye iki başlık altında ele alınmaktadır. Somut  

olmayan kültürel miras terimi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 

(UNESCO) kültürel mirasın korunması ile ilgili çalışmalarından doğmuş ve yaygınlık 

kazanmıştır. Somut olmayan kültürel miras kapsamında; taşıyıcı işlevi gören dille birlikte 
sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri,  atasözleri, masallar, 

fıkralar vb.); gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.); toplumsal 

uygulamalar,  ritüeller ve şölenler  (nişan,  düğün,  doğum,  nevruz,  vb. kutlamalar); doğa ve 

evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk 

meteorolojisi vb.); el sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk 
mimarisi vb.) bulunmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllar yasalar ve sözleşmeler 

aracılığıyla kültürel mirasın korunmasına ilişkin önlemler alınmıştır. Başta UNESCO ve 

Avrupa Birliği olmak üzere Dünya’da pek çok kurum ve kuruluş kültürel mirasın 

korunmasına ilişkin çalışmalar yapmıştır. UNESCO yaptığı etkinlikler kapsamında, bütün 

kültürlerin insanlığın ortak ürünü ve mirası olduğunu savunarak koruma faaliyetlerini ülkeler 
nezdinde belirlenen politikalarla tüm dünya genelinde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise 

koruma faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Araştırma ve 

Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada Bartın ili ve çevresine ait  

somut olmayan kültürel miras unsurlarının belirlenerek kayıt altına alınması ile bir envanter 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri “Somut Olamayan Kültürel Miras Tespit 
Formu” aracılığıyla toplanacaktır. Çalışmada elde edilen bulgular UNESCO somut olmayan 

kültürel miras alanlarına göre sınıflandırılacak ve bir envanter oluşturulacaktır.  
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Öz 
 

Kültürel miras, bireylerin yüzyıllarca insanlık yararı için ürettiği ve geliştirdiği maddi ve 

manevi her türlü olguyu kapsar. Bu yönüyle kültürel miras insan zekâsının bir göstergesi 

sayılabilir. Toplumların biriktirdiği, geliştirdiği ve gelecek nesillere aktardığı  kültürel mirasın 

onların bir bakıma kimliğini oluşturduğu da söylenebilir. Bu bağlamda, bireylerin gelecek 
kuşaklara aktaracakları mirasın ve kimliğin korunması son derece önemlidir. Kültürel miras  

kavramı sadece elle tutulur gözle görülür taşınmaz kültür varlıklarını değil aynı zamanda 

somut olmayan kültürel ögelerini (SOKÜM) de kapsamaktadır. SOKÜM, bir topluluğun tarih 

ve kültürüne ilişkin geniş bir alanı kapsamaktadır. Genel olarak beş ana başlıkta toplanan 

SOKÜM ögelerinden, “sözlü gelenekler ve anlatımlar”; şiir, destan, mit, efsane, vb. halk 
edebiyatı konularını; “ gösteri sanatları”; müzik, dans ve tiyatro ile ilgili konuları ve 

“toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler”; kutlama, şölen, vb. gibi toplumda var olan 

değişik uygulamaları ele almaktadır. “Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar” ögesi 

altında toplumların doğa ve evrene ilişkin sahip olduğu inanç ve bilgiler değerlendirilirken, 

“el sanatları geleneği” ögesi altında ise geleneksel meslekler, sanat ve zanaat alanlarına yer 
verilmektedir. Somut olmayan kültürel miras ögeleri ile birey ilk ailede karşılaşır. Bireyin 

yaşamı boyunca somut olmayan kültürel mirası benimsemesi, koruması, sürekliliğini 

sağlaması ve yeni nesillere aktarmasında aile büyüklerinin rolü çok önemlidir. Nitekim 

kimliğin ilk oluşumu ailede başlamakta ve yaşam boyu bunun izleri devam etmektedir. Bu 

araştırmada popüler kültür ve küreselleşme olgusundan daha uzak olduğu düşünülen kırsalda 
yaşayanların somut olmayan kültürel miras aktarımına ilişkin durumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseni ile yürütülen araştırmanın çalışma grubu Bartın 

kırsalında yaşayan 50 yaş üzeri kişilerden oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından 

oluşturulan görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Betimsel analiz ile yapılan veri analizi 

süreci devam ettiğinden araştırma sonuçları daha sonra paylaşılacaktır.    
 

Anahtar Kelimeler: Bartın, Somut olmayan kültürel miras, Kültürel miras aktarımı  

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -59-  
 

15. ve 16. yy. İznik Çini Motifleri ve Linol Baskı Resim Tekniği ile Yorumlanması 

 

Aylin ALKAN
1
, Selda MANT MENAY

2
 

1
Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis, TÜRKİYE 

2
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu araştırma 15. ve 16. yüzyıllarda İznik çini motiflerinin linol baskı resim tekniği ile 

uygulamaları ve plastik açıdan analizlerini içermektedir.  

Tarihsel süreçte İznik çini motifleri sadece çini sanatında değil, aynı zamanda taş işçiliğinde, 

ahşap işçiliğinde, kumaşlarda, kitap süslemeciliğinde, ebru sanatında, halı ve kilim desenleri 
üzerinde, günümüze yaklaştıkça da küçük ev eşyalarında sıkça kullanılmıştır. 

Günümüzde de geleneksel motiflerden beslenerek, bu motifleri özgün tasarımlarla farklı 

alanlarda uygulama arayışları devam etmektedir.  

Bu araştırmada 15. ve 16. yy İznik çini motifleri incelenerek, linol baskı tekniği ile 

yorumlanmıştır. Çini motiflerinin linol baskı tekniğinde uygulanabilirliği üzerine yapılan 
denemelerde, kolaj tekniği ile tasarlanan kompozisyonlar renkli olarak basılmıştır. Bu 

araştırma çini motiflerinin linol baskı tekniği ile de uygulanabi lirliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İznik çini sanatı, İznik çini motifleri, Linol baskı resim tekniği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -60-  
 

Tabaklık ve İzmir İli Tire İlçesinde Bulunan Bir Tabakhane 

 

Vedat ÜNALDI, Melda ÖZDEMİR 
Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
İnsanlık  tarihinin  başladığı  noktadan  beri  yaşantımızda   olan  deri,  Türkiye’nin  en  köklü 

geçmişe  sahip  sektörlerinden biridir.  Bugünkü  Türk  deri  ürünleri  sektörün  temellerinin 

atıldığı  Anadolu  dericiliği,  geniş  bir  coğrafya  ile   farklı  kültürlerin  etkileşimi  içinde 

gelişmiştir.  Anadolu’da  yaşayan  çeşitli  uygarlıklar  yüzyıllar  boyu  deriyi,  giyim,  ev 

gereci, müzik  aleti  gibi  pek  çok  ürüne  maharetle  çevirerek  kullanmışlardır.   Hayvanların 
evcilleştirilmeye başlanması ve tabiat şartlarına karşı koymak amacı ile deri ve deri 

işlemeciliği ilk çağlardan günümüze insanın ve teknolojinin değişimi ve gelişimi ile 

şekillenmiş, örtünme-barınma ihtiyaçlarına cevap vermiş ve günümüze kadar ulaşmış sanatsal 

ve kültürel bir değer taşıyan bir meslek olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Deri,  

tamamen organik bir ürün olması nedeni ile taş ve ağaçtan sonra en çok kullanılan doğal 
malzeme olmuştur. Deri, taş, çakmaktaşı, kemik, hatta ağaç kadar dayanıklı olmayan, çabuk 

bozulabilen doğal bir malzeme olduğu için, ilk çağlardan beri çeşitli teknikler ile insanlar 

deriyi yağlayarak bozulmaktan korumaya çalışmışlar ve insanların zaman içeresinde deriyi 

çeşitli tekniklerde işlemeye başlamaları ile dericilik mesleği başlamıştır. Bu tekniklerin 

kullanılması ile Mısır gibi çok sıcak ve kurak, Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ve Orta Asya 
bozkırlarında deri parçalarının çürümeden kalabilmesi mümkün olmuştur Bütün hayvanların 

ham derilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirine benzer özellikler taşıması derinin 

işlenmesini kolaylaştırmıştır. Dünyadaki en eski meslek grupları arasında yer alan dericilik 

çok çeşitli disiplinlere kaynaklık etmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Dericilik mesleğinde 

birden çok terim kullanılmaktadır. Geçmişte deri üreticilerine meslek terimi olarak “sepici 
veya debbağ”, havyan derilerinden meşin, kösele imal etme işine “debagat”, bu işin yapıldığı 

yerlere “dabbaghane/debbagistan” gibi terimler kullanılırken, bu sözcükler “tabak”, 

“tabakhane”, “köşker”, “kavaf” örneklerinde olduğu gibi zamanla Türkçeleşmiştir Tabaklık 

(debbağlık) sanatı geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel el sanatlarımızdan biridir. Bu el 

sanatı türü fabrika işlemeciliğine yenik düşerek tarihe karışmıştır. Buna rağmen birkaç il ve 
ilçede birkaç tabaklama ustası tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Tabaklık deriyi 

kurumadan ve bozulmadan işleme, terbiye etme sanatıdır. İşlenen derilerden başta giyim 

kuşam olmak üzere pek çok ürün üretilir.  Bu çalışmada Türkiye’de tabaklama tarihi ve 

gelişimi ile İzmir'in Tire ilçesi,  Karacaali semtinde bulunan tabakhanede eski usul deri 

işlemesi yapan tek işletme ve ilçedeki son derici ustası olan Ergün Daylar ve eşi (Alime 
Daylar) ın deri tabaklama yöntemi açıklanacaktır.  
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Öz 

 

Türk işi, kasnak ve gergefe gerilen kumaşlar üzerine iplik, sim vb. ile işlenen, mürver tekniği 

dışında tersi yüzü aynı görünüşte olan işleme tekniği çeşididir. Bu araştırma da, Bursa ilinde 

bulunan geleneksel işlemeli ürünlerden Türk işi tekniği ile işlenmiş ürün örneklerinin 

özelliklerinin tespit edilip incelenmesi ve belgelenerek gelecek nesillere aktarılması 

amaçlanmıştır. 

Bursa ilinde bulunan Türk işi ürün örneklerinin fotoğrafları çekilerek türü, boyutları, bugünkü 

durumları, kullanılan gereçler, işleme teknikleri, renkler, bezeme konuları ve kompozisyon 

özellikleri incelenmiş, Türk işi ürünlerin özellikleri bilgi formlarına kaydedilerek belgelenmiş, 

desen çizimleri yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Türk  işi işlemeli ürünlerin kullanım 

yerine göre peşkir, çevre, uçkur, havlu, çarşaf, beşikörtüsü ve örtü olarak belirlenmiştir. Ürün 
boyutlarının kullanım amacına ve türüne göre değiştiği görülmüştür. Ürünlerin çoğunluğunda 

sandık lekesine rastlanıştır. 

Türk işi işlemeli ürün örnekleri keten, pamuk ve ipek dokuma üzerine uygulanmıştır.  

İşlemelerde sim, ipek iplik ve yassı tel; kenar temizlemesinde ise ipek iplik, pamuk iplik ve 

sim kullanılmıştır. Ürünlerin işlemesinde; en çok düz pesent, verev pesent, sarma, muşabak, 
tahrirli pesent iğne teknikleri uygulanmış, kenar temizlemesinde ise; saçak bükme, çırpma 

dikişi, iğne oyası yapılmıştır. 

Türk işi ürün örneklerinin zemininde, krem ve bej rengi; işlemesinde yeşil, mavi, pembe, 

krem, kahverengi, yavruağzı; kenar temizlemesinde, krem, sim, bej kullanılmıştır. Çok renkli 

işlenmiş olan Türk işi ürün örneklerinde en yoğun olarak yeşil, çiçek ve tomurcukların 
renklendirilmesinde ise yoğun olarak mavi, pembe, krem, yavruağzı tonları uygulanmıştır. 

Türk işi işlemeli örneklerin çoğunluğunda bitkisel motiflerde yaprak, çiçek ve  tomurcuk, 

kıvrımlı dal, nesneli motiflerde vazo, saksı, fiyonk, sepet görülmüştür. Mimari bezemelerde 

çadır, şadırvan, cami motifleri yer almış, dikdörtgen, kare, baklava dilimi geometrik motifler,  

kuş motifi ve yazı işlemelerde uygulanmıştır. İşlemelerde yoğun olarak bitkisel ve nesneli 
motiflerle birlikte mimari, geometrik, hayvan figürlü motiflere yer verilmiştir. Türk işi 

işlemelerde düz gün, yatay, bağlantılı sıralamalardan oluşan kompozisyonlar kullanılmış olup 

kenar suyu ise, bağlantılı, atlamalı ve düzgün sıralamalardan oluşmuştur. 
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Öz 

 
Çağımızda teknolojide yaşanan hızlı değişim, plastik sanatların da değişen dünyaya göre 

yenilenmesini sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı, 1980 sonrası sanat oluşumlarının ve 

güncel sanatta figüre yeni yaklaşımların incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde 

desenlenmiştir. Araştırmada günümüz sanatında öne çıkan akımlara ve çalışmaları ile dikkat  

çeken sanatçılara ve eserlerine yer verilmiştir. 1980 sonrası sanat akımı ve anlayışlarında kimi 
zaman çok etkili, kimi ise kenarda kalmış sayısız çıkış göze çarpar. Üslup ve anlayış farkları 

olduğu kadar teknik ve malzemede de büyük dönüşümler yaşanmıştır. Günümüzde figüratif 

sanat, yeni sanatsal çeşitliliklerin, sıkça değişen sanat yönelimlerinin  olduğu bir yaklaşım 

göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Güncel sanat, Postmodernizm, Figür  
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Resim ve Takı Üzerine Bir İnceleme; Türk Ressamlarının Eserlerinden Esinlenerek 

Üretilentakılar 
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Marmara Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Sanat ve zanaatın ayrımı 18. yüzyıldan itibaren tartışılan bir konu olmuştur. Sanat, yaratıcılık 

gerektiren, özgün ve tek olan olarak yüceltilirken, zanaat bir el becerisi olarak kalmıştır.  

İlk insan geleneklerinden biri olmasına rağmen ‘takı’ modern çağa gelene kadar ‘zanaat’ 

olarak değerlendirilmiş, çok az sanatçı kuyumculukla ilgilenmiştir. ‘Takı Tasarımı’na ancak 
Sanayi Devrimi’nden sonra değinilmiş ve bir sanat disiplini olarak ele alınabilmiştir. 

‘Disiplinlerarası Sanat’ sanat dalları arasındaki sınırları kaldıran, sanatı etkileşime açık kılan, 

sanat dallarının birbirinden ilham alarak yeni bir estetik anlam yaratmasına olanak sağlayan 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sanatın çok yönlü ve karmaşık doğasını ve sanat dallarının 

birbirlerinden etkilenmelerinin kaçınılmazlığını vurgulamaktadır.  

1950’ler ve 1960’larda Bauhaus sonrasında gelişen sanatçı-zanaatçı modeliyle birlikte 

mücevher tasarımcılığında büyük bir hareketlilik yaşanır. Bu dönemin ünlü sanatçılarının 

mücevher tasarımları, ya da bu sanatçıların eserlerinden esinlenerek üretilmiş takılar, sanat ve 

zanaat arasındaki boşluğu kapatmıştır. 

Yirminci yüzyılın güzel sanatlar alanında öne çıkan sanatçılarının kuyumculuk alanında da 
şaheserler yarattıkları görülmektedir. Bu eserlerin çoğu sanatçıların kendi tasarımlarıdır. Aynı 

zamanda sanatçıların eserlerinin takılara uyarlanmasıyla farklı bir tasarım alanı oluşur.  

Bu alanda yapılan araştırmada birçok ünlü sanatçının eserleri ve paralel olarak üretilen takı 

tasarımları incelenmiş, bu etkileşim örneklerinin takı tasarım öğrencilerinin eğitiminde 

yaratıcı etki yapabileceği düşünülmüştür. 

Marmara Üniversitesi, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte 

uygulanan projede, öğrencilerin farklı bir tasarım sürecinden geçerken Türk Ressamlarını 

tanımaları ve tanıtmaları hedeflenmiştir. 

2012’den beri ‘Uygulamalı Takı Tasarımı’ ve ‘Uygulamalı Obje Tasarımı’ ders lerinde 

öğrencilerden çeşitli dönem Türk ressamlarının eserlerinden yola çıkarak farklı tekniklerle 
takılar üretmeleri istenmiştir. Bu proje sonucu çok başarılı sonuçlar elde edilmiş, Asker 

Ressamlardan günümüz ressamlarına kadar Türk Ressamları incelenmiş, eserleri takı 

objelerine uyarlanmış, bu eserler uluslararası sergilerde yer almış, sergiler çok ilgi görmüş, 

hem öğrenci eserlerinin hem de Türk Ressamlarının tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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Öz 
 

Giriş-Amaç:Bir gruba ait olma insan doğasının önemli ihtiyaçlarından birine karşılık gelir.  

Bir sportif takımı desteklemek de psikolojik olarak bağlanmayı beraberinde getirir. Şiddet, 

insanda doğal olarak var olduğu kabul edilen saldırganlık eğiliminin diğerinin fiziksel ve 

ruhsal bütünlüğüne maddi ve manevi zarar verecek biçimde dışa vurulması durumudur. 
Takımla özdeşleşme abartıldığında saldırganlık ve bir ileri boyutu olan şiddet ortaya 

çıkmaktadır. Genel anlamda eğitimli olmaları, genç nüfusun büyük bir bölümünü 

oluşturmaları ve maruz kaldıkları ruhsal psikolojik yüklenmeler nedeniyle üniversite gençliği 

bu araştırmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada yükseköğrenim görmekte olan bireylerde 

psikolojik olarak bir takıma bağlılık hissetme durumunun ve şiddet eğilimi düzeyleri 
incelenmiştir.  

Metot: Araştırmanın örneklemini 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde beden 

eğitimi, Türkçe ve matematik öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 110 erkek, 

90 kadın olmak üzere 200 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 

katılımcılara 2 soruluk kişisel bilgi formu; Mahony ve diğ. tarafından geliştirilen ve  dil 
eşdeğerliliği,  güvenilirliği ve geçerliliği Eskiler ve diğ. tarafından yapılan “Takıma Psikolojik 

Bağlılık Ölçeği” (TPBÖ) ile Yıldırım ve Haskan tarafından 2012 yılında geliştirilen “Şiddet  

Eğilimi Ölçeği” uygulanmıştır. İstatistiksel analiz Windows for SPSS Relase 17.00 paket 

programı ile yapılmıştır. Çalışmada ikili karşılaştırmalara Mann Whitney U testi ile üç veya 

daha yukarısındaki gruplarda ise Kruskal Wallis testi ile bakılmış olup, Spearman’s Rho 
Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin şiddet eğilimi düzeylerinin hem 

beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileriyle hem de Türkçe Öğretmenliği 

bölümü öğrencileriyle arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edildi. Takıma 

Psikolojik bağlılık puanlarında da matematik öğretmenliği ile beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni 

bakımından gruplar arasında Şiddet Eğiliminde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

şiddet eğilimleri ile psikolojik bağlılıkları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 Sonuç: Şiddet Eğiliminin beden eğitimi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde 

okuyan öğrencilerde matematik öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerden; erkek 
öğrencilerde ise kadın öğrencilerden yüksek olduğu  tespit edildi. Beden eğitimi öğretmenliği 

öğrencilerinin takıma psikolojik bağlılıklarının matematik bölümü öğrencilerinden daha 

yüksek düzeyde olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca takıma psikolojik bağlılık arttıkça şiddet  

eğiliminin de arttığı görüldü.  
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Öz 
 

Bu çalışmada tenis antrenörlerinin farklı değişkenlere göre yeterliliklerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Farklı kademelerdeki toplam 92 tenis antrenörüne kişisel bilgi formu yanında 

Feltz ve ark., (1999)’nın geliştirdiği, Myers ve ark., (2008) tarafından güncellenen, Unutmaz 

ve Gençer (2017) ‘in Türkçe uyarlamasını yaptığı  Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II 
uygulanmıştır. Ölçekten alınacak en düşük puan 18 ve en yüksek 72’dir. Araştırmada elde 

edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 programı  kullanıldı. Elde edilen veriler tek 

yönlü varyans analizi, LSD ve t-testleri ile analiz edildi.  

Yaş seviyesi, antrenör kademeleri, antrenörlük yapılan yer, milli takım antrenörü olma, ve 

antrenörlük yılı kategorisine göre motivasyon, oyun stratejileri, teknik öğretimi, karakter 
oluşumu ve fiziksel kondisyon alt ölçeklerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0,05 ve p<0,001). Yaş seviyesi, antrenörlük kademesi ve antrenörlük yılı 

arttıkça alt ölçek puanları yükselmiştir. Stajer antrenörlerin alt ölçek puanları düşük 

bulunmuştur. Milli olan tenis antrenörlerinin alt ölçek puanlarının genelde diğerlerinden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Yaş gruplarına göre  25 yaş ve altının ortalama puanı  
39,60±12,22, 26-31 yaş arasının 52,53±11,08, 32 yaş ve üzerinin 57,56±9,13’ tür. 

Antrenörlük kademesine göre, belge sahibi olmayan stajer antrenörlerin ortalama puanı  

34,69±8,24, 1. kademedekilerin 46,43±13,21, 2. kademedekilerin 54,24±10,23, 3. kademe 

antrenörlerin ise 59,50±9,87’dir. Çalışmaya katılan tüm antrenörlerin ortalama puanı ise 

47,56±13,81’dir. 

Tenis antrenörlerinin kortta harcadıkları mesaileri ve tecrübeleri arttıkça yeterliliklerinin 

yükseldiği sonucuna varılmıştır.  Bu çalışma daha fazla sayıda tenis antrenörü üzerinde 

uygulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Tenis antrenörü, Yeterlilik  
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Öz 

 

Bu çalışma ile Irak ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öfke ifade 

tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini Irak ve Türkiye’de öğrenim 

gören üniversite öğrencileri, örneklem grubunu ise Irak Dohuk Üniversitesinde öğrenim gören 

743  (410 erkek, 333 bayan), Türkiye Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören (361 erkek, 319 

bayan) 680 öğrenci olmak üzere toplam 1423 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Üniversite 
öğrencilerinin sosyo-demografik durumlarının belirlenmesinde kişisel bilgi formu 

kullanılırken, öfke ifade tarzlarının belirlenmesinde ise Spielberger ve arkadaşları (1983) 

tarafından geliştirilmiş olan Türkçeye uyarlama çalışmaları Özer ve arkadaşları (1994) 

tarafından yapılan “Sürekli Öfke ve Öfke ifade Tarz Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada 

Ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha değeri .72 olarak belirlenmiştir. Verilerin homojenliği 
ve varyansları test edilmiş, ikili karşılaştırmalar için Independent Samples t test kullanılırken, 

çoklu karşılaştırmalarda one-wayAnova, farklılığın kaynağı için ise Tukey testi kullanılmıştır.  

Üniversite öğrencilerinin öfke alt boyutları yaş, cinsiyet, anne mesleği, anne eğitim durumu, 

baba mesleği, baba eğitim durumu, sınıf düzeyi, sportif faaliyetler, kardeş sayısı gibi 

değişkenlerle değerlendirilerek çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre 
öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkeye, cinsiyetlerine, sp ortif faaliyetlere, annelerinin eğitim 

düzeyine ve sınıf düzeylerine göre bazı öfke alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Öğrencilerin yaşlarına ve baba mesleğine göre yapılan değerlendirmelerde ise öfke alt  

boyutlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Iraklı ve Türkiyeli öğrencilerin öfke 

ifadeleri çeşitli değişkenlere göre incelendiğinde ise genel olarak Iraklı öğrencilerin öfke alt  
boyut ortalamaları Türkiyeli öğrencilerin ortalamalarından yüksek bulunmuştur. 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan fakülte öğrencilerinin öfke ifade 

tarzları arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi 

2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 361’i erkek ve 162’si kadın olmak üzere 

toplam 523 gönüllü öğrenci oluşturmuştur.  Araştırmanın verileri, t-testi, ANOVA testi ve 

tukey testi kullanılarak çözümlenmiş ve kişisel bilgi formu sürekli öfke ve öfke tarzı ölçeği 
kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre,  Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin içe dönük öfke 

boyut değerleri,  Güzel Sanatlar fakültesi öğrencilerine göre istatistiksel anlamda yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca sürekli öfke ve dışa dönük öfke boyutlarında, erkeklere ait değerin 

kadınlara göre fazla olduğu tespit  edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları arttıkça 
içe dönük öfkelerinin arttığı ve sınıfları büyüdükçe kontrollü öfke değerlerinin artışı 

gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin, kardeş sayısı, anne eğitimi, anne mesleği, 

baba eğitimi ve baba mesleği durumları ile öfke ifade tarzlarında anlamlı farkın olmadığı 

tespit edilmiştir. 
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Öz 
 

Bu çalışmada Spor, Güzel Sanatlar ve Eğitim fakültesi öğrencilerinde sosyal görünüş  

kaygısının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 472 Öğrencinin tam olarak doldurduğu sosyal 

görünüş kaygısı ölçeği değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak t -testi, tek yönlü varyans analizi 

ve farklılığın tespiti için LSD testleri kullanılmıştır.   

Fakülte türüne göre sosyal görünüş kaygısı ölçeği puanları güzel sanatlar fakültesi 

öğrencilerinde 33,02, spor fakültesi öğrencilerinde 31,05 ve Eğitim Fakültesi sosyal alanlar 

bölüm öğrencilerinde 37,03 olarak bulunmuştur. Fakülte türüne göre sosyal görünüş kaygısı 

ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Sosyal 

görünüş kaygı ölçek puanı kadınlarda 33,43 ve erkeklerde 34,09 olarak bulunurken spor 
yapanlarda 31,93 ve spor yapmayanlarda 35,61 olarak bulunmuştur. Sosyal görünüş kaygısı 

ölçek puanlarında cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık görülmemiş iken (p>0,05), spor 

yapanlarla spor yapmayanlar anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,001).   

Sonuç olarak sosyal görünüş kaygısının spor eğitimi alan ve spor yapanlarda spor eğitimi 

almayanlardan ve spor yapmayanlardan daha düşük olduğu bulunmuştur. Güzel sanatlar 
eğitimi alanlarda da spora benzer etki olduğu düşünülmektedir.  
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Öz 
 

Bu çalışmada üniversitede Spor ve Güzel sanatlar eğitimi alan bireylerde saldırganlık 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden ve Güzel 

Sanatlar Fakültesinden yaşları 17-24 arasında değişen 275 erkek ve 223 kadın olmak üzere 

498 öğrenciye, İpek İlter Kiper tarafından geliştirilen saldırganlık ölçeği uy gulanmıştır.  
Verilerin değerlendirilmesinde Student t testi, tek yönlü ANOVA ve LSD testleri 

kullanılmıştır.  

Genel saldırganlık puanı cinsiyet ayrımı yapılmadan 125,40 olarak bulunmuştur. Genel 

saldırganlık puanı erkeklerde 123,89 ve kadınlarda 126,9 olarak bulunmuştur. Edilgen 

saldırganlıkta kadınların puanının erkeklerden yüksek bulunması anlamlı iken (p<0,05), 
yıkıcı, atılgan ve genel saldırganlık puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin genel saldırganlık puanı 124,89 ve Güzel Sanatlar 

Fakültesi öğrencilerinin 125,9 bulunmuştur. Sadece atılganlık alt ölçeğinde Spor Bilimleri 

Fakültesi öğrencilerinin puan yüksekliği anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bireysel sporların 
genel saldırganlık puanı 126,39 ve takım sporcularının ise 124,38 bulunmuştur. Bireysel ve 

takım sporcularının yıkıcı, atılgan, edilgen ve genel saldırganlık puanları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Sonuç olarak üniversite de spor ve güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerde atılganlık dışında 

benzer saldırganlık eğilimi bulunmuştur.  Bu benzerliğin nedenleri arasında aldıkları spor ve 
sanat eğitiminin etkili olduğu düşünülmektedir. Saldırganlıkla baş etme konusunda bilimsel 

yayınlardan ve psikolojik danışmanlardan faydalanılmalıdır. Ayrıca sanat eğitimi alanlara 

spor, spor eğitimi alanlara da sanat konusunda eğitim ve seminerler verilmesi saldırganlık 

düzeylerini daha fazla düşürebilir.  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, Futbol ve güreş branşında öğrencilerin çoklu zeka alanları arasındaki 

farkı ortaya koymaktır. Çalışmaya aktif güreş yapan ve futbol oynayan toplam 198 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmada öğrencilere bir bilgi formu ve “Çoklu Zeka Envanteri” uygulanmışt ır.  
İstatistiksel analizler için bağımsız iki değişkene ait t testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

SPSS. 21 paket programı kullanılmıştır. 

 Branşa göre sözel, mantıksal, görsel ve müziksel, Doğa, sosyal, bedensel, içsel zeka 

durumları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Futbolcuların zeka alt  

ölçeklerinden aldıkları puanlar güreşçilerin aldıkları puanlardan yüksektir. Eğitim durumuna 
göre sözel, mantıksal, görsel ve müziksel zeka üniversite öğrencilerinde lise öğrencilerinden 

anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001).  Buna karşılık Doğa, sosyal, 

bedensel ve içsel zeka lise öğrenimi seviyesindekilerle üniversite öğrenimi alanlar arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Futbolcuların yaş seviyesi yüksekliği ve eğitim seviyesinin hepsinin üniversite seviyesinde 
olması çoklu zeka alt ölçek puanlarının güreşçilerden daha yüksek olmasında etkili olduğunu 

düşündürmektedir. Çoklu zeka alt ölçekleri geliştirici faaliyetlere daha fazla ağırlık verilebilir.  
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Kış Sporlarıyla Uğraşan Sporcular ve Sedanter Bireyler Arasındaki Yaşam Kalite 

Düzeyinin İncelenmesi 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Yaşam kalitesi, son zamanlarda sıkça araştırmalara konu olmuş, disiplinler 
arası bir alandır. Özellikle sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar 

tarafından oldukça ilgi görmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, kış sporlarıyla 

uğraşan sporcuların ve sedanter bireylerin yaşam kalitelerini incelemek ve aralarında cinsiyet, 

spor durumu ve yaş değişkinine göre fark olup olmadığını belirlemektir.  

Yöntem: Araştırmaya kış sporlarından (kayak, snowboard, kayakla atlama, kayaklı koşu, 
curling, buz hokeyi, buz pateni) 89’u Erkek, 83’ü Kadın olmak üzere toplam 172 sporcu; 

sedanter bireylerden ise, 131’i Erkek, 47’si Kadın olmak üzere toplam 178 sedanter birey 

gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma kapsamında, sosyo-demografik değişkenlerle ilgili 

bilgiler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmanın 

amacına ulaşmak için; ölçüm aracı olarak WHO Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formunu 
(Whoqol-Bref) kullanılmıştır. Yapılan tüm değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 

p<0,05 olarak dikkate alınmıştır.  Ölçeğe ait toplam puan dağılımı için çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda betimsel 

istatistikler frekans (f), yüzde (%), yararlanılmış, ölçekten alınan puanlar arasında fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla T-Testi, yaş değişkenin ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için ise, Pearson-Korelasyon testi uygulanmıştır.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kış sporuyla uğraşan 

bireylerin sedanter bireylere göre genel sağlık ve çevre alt boyutunda ortalama puanlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni için yapılan gruplar içi T -Testi 

sonuçlarına göre, kış sporuyla uğraşan bireylerde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  
Sedanter bireylerde ise, fiziksel sağlık alt boyutunda erkek katılımcıların kadın katılımcılara 

göre ortalama puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni için yapılan 

gruplar içi Pearson-Korelasyon analiz sonuçlarına göre kış sporuyla uğraşan bireylerde 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Sedanter bireylerde ise, fiziksel sağlık, sosyal ilişkiler ve 

çevre alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
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Yüzme Hakemlerinin Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi 
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) bünyesinde farklı klasmanlarda 

hakemlik yapan yüzme hakemlerinin genel öz-yeterlik inançlarını yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
klasman, hakemliği neden seçtiği, hakemlik yapma süresi ve memnuniyet düzeyi değişkenleri 

açısından incelenmektir. Araştırma evrenini 2016 yılında Antalya’da düzenlenen Yüzme 

Hakemliği Gelişim Seminerine katılan ve aktif hakemlik yapan 450 yüzme hakemi, 

örneklemini ise bu seminerde rastgele yöntemle seçilmiş 95 kadın, 117 erkek olmak üzere 

toplam 212 yüzme hakemi (6 FİNA, 74 Ulusal ve 132 İl hakemi) oluşturmuştur. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen, Magaletta ve 

Oliver (1999) tarafından 17 madde haline getirilen ve Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından 

Türk kültürüne uyarlanan 5’li Likert tipi “Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)” kullanılmıştır.  

Hakemlere uygulanan ölçek için TYF’den gerekli resmi izinler alınmıştır. Elde 

edilen verilere SPSS 24.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik 
analizi, faktör analizi, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

ve Post-Hoc testi (Tukey HSD) uygulanmıştır. Sonuçlar istatiksel olarak 0.05 anlamlılık 

düzeyinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha değeri ,949 olarak 

hesaplanmıştır. Çözümleme faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan iki faktör 

elde edilmiş ve bu iki faktörlü yapının toplam varyansın %62,63’ünü açıkladığı görülmüştür. 
Ayrıca, Barlett’s testine göre bu testin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırmanın 

sonucunda yüzme hakemlerinin genel öz-yeterlik inançlarının klasman, hakemliği neden 

seçtiği,  hakemlik yapma süresi ve hakemlik yapma memnuniyet düzeyi değişkenlerine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
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Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği ile İlgili Yapılan Çalışmaların 

İncelenmesi 
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Öze 
 

Liderlik kavramı geçmişten günümüze bütün toplumlarda karşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlu 

tarihinin her döneminde liderliğe çok büyük ilgi duymuştur. Beden eğitimi ve spor dersi ile 

birlikte  tüm sportif faaliyetlerin, organizasyonların verimli bir biçimde yürütülmesinde de 

liderlik, lider, grup dinamiği önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi 
ve Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik İle ilgili 2010 yılından itibaren  yapılan çalışmaları  

inceleyerek bakış açısı sağlamak ve mevcut durumu ortaya koymaktır.  Çalışmada literatür 

tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara ulaşmak için Google Akademik, YÖK Tez 

Tarama, Pubmed, Google Scholar, veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken “Liderlik”, 

“Grup Dinamiği” ve “Beden Eğitimi ve Spor ” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak 
kullanılmıştır.  
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Abstract 
 

The concept of leadership has come into conflict with all societies from the past to the present 

day. The leadership has always been very interested in leadership in every period of its 

history. Leadership, leader, group dynamics have an important place in organizing all sports 

activities and organizations together with physical education and sports. The purpose of this 
study is; Physical Education and Sporda Group Dynamics and Leadership Related to the 

process of activating the process since 2010, the point of view and to present the current 

situation. Literature search method was used in the study. To get to work, Google Scholar, 

HEC Thesis Scanning, Pubmed, Google Scholar, databases have been searched. The words  

"Leadership", "Group Dynamics" and "Physical Education Sports" are used in Turkish and 
English. 

 

Keywords: Physical education, Sports, Leadership, Group dynamics  
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Kas-Yağ Analizi 

 

Cansel ARSLANOĞLU
1
, Ahmet MOR

1
, Gökhan İPEKOĞLU

1
, Mehmet Şirin GÜLER

2
, 

Ergün ÇAKIR
2
, Erkal ARSLANOĞLU

1  

1
Sinop Üniversitesi, Sinop , TÜRKİYE 

2
Kafkas Üniversitesi, Kars, TÜRKİYE 

 

 
Öz 

 

Giriş: Yapılan birçok araştırmada, voleybol branşında başarılı olmanın,  düşük vücut yağ 

yüzdesi ve yüksek kas kuvvetiyle yakın ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel uygunluğun  

sağlıkla ilişkili unsurlarından olan vücut kompozisyonu, kas, yağ, kemik ve diğer kimyasal 
bileşimlerinin bir araya gelmesiyle oluşur.  Voleybol branşında da vücuttaki yağ dokusu 

fazlalığı ve dolayısıyla yağsız kas kütlesinin azlığı performansı olumsuz et kileyen bir durum 

olarak kabul edilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın voleybolcuların vücut bileşenlerinin incelenmesi ile 

birlikte, dominant ve non-dominant kol ve bacaklardaki kas-yağ oranının belirlenmesidir.  

Yöntem: Bu çalışma 12 kadın voleybolcu ile yapılmıştır (yaş 19,1±1,2 yıl, boy 170,87±4,27, 

vücut ağırlığı 65,83±5,26). Vücut kompozisyonu ölçümlerinde Inbody 270 Bioimpedans 

Vücut Kompozisyon Analizörü kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerde aritmetik 

ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin 

gruplar arası karşılaştırmaları Mann Whitney U testi ile analiz edilmiş ve anlamlılık p  

Bulgular: Voleybolcuların beden kitle indeksi ortalama 22,54±3,87 kg/m
2
, iskelet kası ağırlığı 

28,43±2,93 kg, vücut yağ ağırlığı 18,48±6,06 kg, vücut yağ oranı %25,63±5,91, bazal 

metabolik hız 1427,41±105,95 kcal ve vücuttaki toplam su miktarı da 34,45±3,58 L olarak 

bulunmuştur. Dominant ve non-dominant extremitelerin hem yağ oranları hem de kas oranları 

arasında istatistiksel anlamlılık yoktur (p>0,05).  

Sonuç: Kadın voleybolcularda, dominant olarak kullanılan extremitelerin kas ve yağ oranları,  

non dominant extremitelere göre daha yüksek olmasına rağmen anlamlı değildir.   Voleybolda 

müsabaka süresince yapılan savunma ve hücum vuruşlarının alt ve üst ekstremite kas ve yağ 

oranını  etkilemediği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Vücut bileşimi, Metabolik hız, Kas-yağ oranı 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -75-  
 

Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres 
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Fatih YAŞARTÜRK, Hayri AKYÜZ, İsmail KARATAŞ 

Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu araştırmanın amacı elit düzeydeki güreşçilerin serbest zaman etkinliklerine yönelik doyum 

ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı demografik faktörlere göre incelenmesidir. 

Araştırmanın örneklem grubunu, 2018 yılında Türkiye Güreş Milli takım kampına katılan 119 

(85 erkek ve 34 kadın) elit düzey güreşçi oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Odabaşı (2006) tarafından geliştirilen ve 10 

maddeden oluşan “Çalışma Yaşamında Stres Ölçeği” ve Beard ve Ragheb (1980) tarafından 

geliştirilen, Gökçe ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlilik ve 

güvenirliliği yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği: SZDÖ” kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde; katılımcıların demografik özelliklerine göre, serbest zaman doyumu ve stres 
düzeyleri arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla t -Testi ve ANOVA; değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi için ise Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır.  

Araştırmanın bulgularında; t-Testi sonuçlarında “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı farklılık 

tespit edilmemiştir (p>0,05). Korelasyon testi sonuçlarında “yaş” değişkeni ile katılımcıların 

serbest zaman doyum düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif yönde, stres düzeylerinde orta 
düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p˂0,05). Katılımcıların “spor yılı” 

değişkeni ile serbest zaman doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşın 

(p>0,05), stres düzeylerinde orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p˂0,05). Katılımcıların “millilik yılı” ve “ gelir düzeyi” değişkenleri ile serbest zaman doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiş (p>0,05), stres düzeylerinde düşük 
düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p˂0,05). Son olarak, SZDÖ ve stres 

ölçeği toplam puan ortalamaları arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir (p˂0,05). Sonuç olarak; katılımcıların serbest zaman doyum düzeylerinin yaş ile 

stres düzeylerinin yaş, spor yılı, millilik yılı ve gelir düzeyi gibi değişkenler ile ilişkili olduğu, 

SZDÖ ve stres ölçeği arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
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Öz 
 

Amaç: 1924-2018 yıllarından bu yana 23 kez düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları 4 yılda bir 

düzenli olarak yapılmaktadır. Ülkemiz 1936 yılından bu yana 12 kez Kış Olimpiyat 

Oyunlarına katılma hakkını elde etmiştir.  Ülkemizi Kış Olimpiyat Oyunlarında (1924-2018) 

temsil eden kayakçıların geldikleri bölgelerin ve şampiyonda elde ettikleri derecelerin 
bilinmesi, ilgili federasyon ve bölge idarecileri tarafından kayağa yapacakları yatırım 

açısından önemli bir referans niteliğindedir. Bu nedenle Kış Olimpiyat Oyunlarına (1924-

2018)   katılan kayaklı koşucuların bölgelerinin ve sportif başarılarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmanın evrenini, 31.03.2018 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin(TMOK) 
verilerine göre 1924-2018 yıllarında Kış Olimpiyat Oyunlarına katılan Kayaklı Koşu Milli 

takım sporcuları oluşturmaktadır. Çalışmada ülkemizi kış olimpiyatlarında temsil eden 

kayaklı koşucuların Kış Olimpiyat Oyunlarında elde ettikleri dereceler incelenecek ve 

katıldıkları bölgelere (İl) göre karşılaştırılacaktır.  

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre ülkemiz 4. Kış Olimpiyat Oyunlarına ilk defa, 1936 
yılında Almanya’nın Garmisch Parten-Kirchen şehrinde katıldı. 1936-2018 yılları arasında 

Kış Olimpiyat Oyunlarına 25’i erkek, 2’si kız olmak üzere toplam 27 sporcu katılmıştır. 

Olimpiyat oyunlarında en iyi derece elde eden sporcumuz Muş bölgesinden Sabahattin 

Oğlağo erkekler serbest stilde 56.sırada yer alırken, Kadınlarda ilk katılan sporcumuz Kelime 

Aydın Çetinkaya Kadınlar 30km Toplu Çıkışta 49.cu sırada yer almıştır. Olimpiyat oyunlarına 
katılan sporcuların bölgeleri sırayla Muş, Kars, Ağrı, Sivas, Ankara, Hakkâri, Bursa, İstanbul 

ve Bolu’dur. Olimpiyatlara en fazla sporcu yetiştiren ller arasında Muş, Ağrı ve Kars illeri 

gelmektedir.  

Sonuç: Ülkemizin 1936 yılında katıldığı Kış Olimpiyat Oyunlarında Kayaklı Koşu 

disiplininde başarılı olmadığı görülmektedir. Ülkemizde kayak yapma imkanı birçok Avrupa 
ve İskandinav ülkelerden iklim, arazi ve şartlar açısından daha elverişli olduğu halde kayakta 

başarılı olmaması son derece üzücüdür. Bilimsel veriler ışığında alt yapı çalışmaları ve 

antrenman programları yapılarak uzun süreli planlar yapılarak sporcu yetiştirildiği takdirde 

kayakta başarılı olmanın mümkün olacağı öngörülmektedir.  
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Öz 

 
Bu araştırmanın amacı Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde farklı klasmanlarda hakemlik 

yapan yüzme hakemlerinin hakem eğitim sürecine ait görüşlerinin incelenmesi ve beklenti 

düzeylerinin belirlenmesidir. Bu araştırma, 2016 yılında Antalya’da düzenlenen Yüzme 

Hakemliği Gelişim Seminerine katılan 6 FİNA, 74 Ulusal ve 132 İl hakemi olmak üzere 

toplam 212 faal yüzme hakeminin (95 kadın-117 erkek) gönüllü olarak katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2008 yılında Bahadır Kayışoğlu 

tarafından geliştirilen "Hakem Eğitim Sürecinin İncelemesi ve Beklenti Düzeyleri Anketi" 

kullanılmıştır. Araştırmada hakemlere uygulanan ölçek için Türkiye Yüzme Federasyonundan 

gerekli resmi izinler alınmıştır. Ölçeğin bütünü için iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 

(Cronbach Alpha değeri) ,819 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım 
gösteren değişken gruplarında; ikili karşılaştırmalarda t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 24.0 paket 

programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada 

sonucunda yüzme hakemlerine ait bazı değişkenlerin (yaş, cinsiyet, klasman, hakemlik 

yaptıkları süre, eğitim düzeyi, memnuniyet düzeyi ve hakemliği neden seçtiği) hakemlerin 
eğitim süreçleri üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre; yüzme hakemlerinin hem 

hakemlik yapma memnuniyeti hem de hakemlik yaptıkları süre değişkeni ile eğitim 

seminerlerinin planlanmasına ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur (p<0.05). Hakemlerin bulundukları klasman değişkeni ile eğitim seminerlerinde 

verilen derslerin düzenli bir şekilde planlandığı görüşü karşılaştırıldığında il hakemleri ile 
ulusal hakemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Eğitim seminerlerinde verilen derslerin düzenli bir şekilde planlandığı görüşünde il hakemleri 

ile ulusal hakemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir 

(p<0.05). Hakemlerin eğitim ortamının verimliliğine ilişkin görüşleri ile eğitim durumu 

değişkeni arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiş ve bu farkın lise mezunları ile lisans  
mezunları arasında olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Ayrıca araştırmaya katılan kadın 

hakemlerin erkek hakemlere kıyasla daha fazla hakem eğitim programı hazırlanırken konu 

uzmanlarının görüşlerinin alındığını düşündükleri ortaya çıkmıştır.  
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Toplumsal Cinsiyet Normları Dışındaki Kadın Sporcularda Cinsiyet Rolü ve Görünüş 
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Öz 

 

Toplumsal cinsiyet normları, kadın cinsiyeti için kadınsı özellikleri desteklerken, spor 

ortamlarında erkeksi cinsiyet rolü göstermesi beklenmekte ve yüksek performans için erkek 

sporcular gibi fiziksel ve psikolojik dayanıklılık göstermesine ilişkin yönlendirmeler 
yapılmaktadır. Yüksek performans ve başarı beklentileri kadın sporcuları, erkeksi cinsiyet 

özelliklerini göstermesine neden olmaktadır. Bazı kadın sporcularda, erkeksi görünüm ve 

erkeksi cinsiyet rolü özelliklerini göstermesinden yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet normları 

dışındaki kadın sporcularda, cinsiyet rolü ve görünüş kaygısının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmaya, yaş ortalaması 19.98 ± 1.44 olan, 83 kadın sporcu katılmıştır. Araştırmaya katılan 
sporcuların, cinsiyet rollerine ilişkin algılarını belirlemek için, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri 

(Bem Sex Role Inventory-BSRI), sosyal görünüş kaygılarını belirlemek için Hart ve diğ. 

(2008) tarafından geliştirilmiş,  Türkçe ’ye uyarlaması Doğan (2010) tarafından yapılan 

“Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği –SGKÖ” (Social Appearance Anxiety Scale-SAAS) ölçeği 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak; Kadın sporcuların, sağlık problemi değişkeni ile görünüş kaygısı ve cinsiyet 

rolü arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Hormon kullanma değişkeni ile görünüş kaygısı 

ve cinsiyet rolü arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Hormon kullanan kadın 

sporcuların orta düzeyde (45.00  ±  23.85) görünüş kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir. Anne 

eğitim durumu değişkeni ile görünüş kaygısı ve cinsiyet rolü arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Baba eğitim durumu değişkeni ile erkeksi cinsiyet rolü arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Kadın sporcuların yaş değişkeni ile görünüş kaygısı arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Görünüş kaygısı ile erkeksi cinsiyet rolü arasında pozitif yönde 

ilişki bulunmuştur. Görünüş kaygısı değerleri yükseldiğinde, erkeksi cinsiyet rolü değerleri de 

yükselmektedir. 
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Öz 
 

Giriş Stres, bireysel ve durumsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan karmaşık bir süreçtir.  

Stresle mücadele edebilmek için bireysel ve durumsal faktörlerin belirlenmesi ve bunlara 

ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Hakemlik; bilgi, deneyim, 

eğitim, yeterlilik, kişilik, kondisyon ve odaklanma gerektirir.  Hakem, insan psikolojisinden ve 
toplum sosyolojisinden anlayan, insanın bireysel ve toplumsal davranışlarını yorumlayabilen, 

saha içindeki ve dışındaki hareketleriyle örnek olması gereken kişidir (Can, Çoban ve Soyer, 

2011). Bu sebeple hakemlerin yoğun baskı altında kaldıkları müsabaka ortamlarında yanlış  

karar vermelerine sebep olabilecek stres faktörlerinin ortadan kaldırılması önemlidir.  

Amaç Bu çalışmada, futbol hakemlerinin stres kaynaklarının incelenmesi ve stres 
kaynaklarının azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Metot Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde 

yapılandırılmıştır. Veri toplama tekniği olarak ise anket  tekniği tercih edilmiştir. Çalışmanın 

evrenini Türkiye’de görev yapan 3942 futbol hakemi oluştururken örneklemini ise basit  

tesadüfi örnekleme yöntemiyle İzmir ilinde görev yapan hakemlerden 260 (12 Kadın, 248 
Erkek) futbol hakemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Çakmak (2011) 

tarafından geliştirilen “futbol hakemlerinin bireysel, çevresel ve örgütsel stres kaynakları” 

ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinde nonparametrik testlerden Mann-

Whitney U test, Kruskall Wallis H test ve Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bulgular Elde edilen bulgular incelendiğinde, evli bireylerin stres kaynaklarının bekar 
olanlara göre daha yüksek tespit edilmiştir. Korelasyon analizleri sonuçlarına göre ise yaş, 

toplam gelir ve hakemlik süresi değişkenleri ile alt boyutlar arasında pozitif yönde anlamlı 

düşük düzey ilişki tespit edilmiştir. Bireyin yaşı, gelir seviyesi ve hakemlik hizmet süresi 

arttıkça kısmen de olsa stres kaynakları açısından üç alt boyutta da anlamlı artışlar 

görülmüştür.  

Sonuç Sonuç olarak, hakemlerin bireysel, çevresel ve örgütsel stres kaynaklarının yaş, gelir 

seviyesi, medeni durum ve hakemlik süresi (Klasman) faktörlerden etkilendiği söylenebilir.  

Ayrıca araştırma sonuçları stres kaynaklarının bireysel etmenlerden kaynaklandığını 

göstermektedir. Bu duruma ilişkin özgüven ve sosyal uyum gibi konularda eğitimler 

verilmelidir. Hakemlerin stres kaynaklarını azaltmaya yönelik özellikle bireysel kaynakların 
ortadan kaldırılmasına yönelik psikolojik destekler sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hakem, Stres, Futbol 
 

 
 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -80-  
 

Türkiye ile AB Ülkelerindeki Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının 
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki Spor Yönetimi (SY) 

yüksek lisans programlarının karşılaştırılmasıdır. Spor Yönetimi alanında Yüksek Lisans (SY-

YL) programları incelendiğinde farklı isim ve eğitim programları uygulandığı tespit 

edilmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada, Türkiye ve AB 
ülkelerinde resmi web sitelerine ulaşılabilen üniversitelerin SY-YL programları 

karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi “Benzeşik Örnekleme” yöntemi ile 

oluşturulmuştur. Bu sayede, Türkiye’den 8, AB ülkelerinden 8 olmak üzere toplam 16 

üniversite örnekleme dahil edilmiştir. Programlardan elde edilen veriler iki aşamada 

sınıflandırılmıştır. Birinci aşama ders aşaması, ikinci aşama tez aşamasıdır. Birinci aşamayı 
zorunlu, seçmeli ve tez hazırlık dersleri (seminer); ikinci aşamayı ise tez, uzmanlık alan ve 

staj dersleri oluşturmaktadır. İnceleme sonucunda programların TR üniversitelerinde 4 dönem 

(2 yıl), AB ülkelerinde ise 2 (1 yıl) ile 4 dönem (2 yıl) arasında değiştiği bulunmuştur . Ders 

sayıları bakımından TR üniversitelerinin min=11, max=14, AB ülkelerinin ise min=6, 

max=38 ders olduğu bulunmuştur. Eğitim süresince TR üniversitelerinde 13, AB 
ülkelerindeki üniversitelerde ise ortalama 15 ders alındığı görülmüştür. Programlar AKTS 

bakımından karşılaştırıldığında TR üniversitelerinde 120, AB ülkeleri üniversitelerinde 

min=60, max=180 AKTS olduğu bulunmuştur. AKTS’lerde bulunan bu farkın dönem sayıları 

farklılıklarından olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Türkiye ve AB ülkelerindeki Spor 

Yönetimi yüksek lisans eğitim programlarının dönem, ders sayısı ve AKTS bakımından 
birbirinden farklı olduğu söylenebilir.  
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin sporcu tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. 

Çalışma genel tarama modeli benimsenerek uygulanmıştır. Bu amaçla çalışmaya 139’u kadın 

281’i erkek olmak üzere Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor 
Yöneticiliği bölümlerinden toplam 420 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Raedeke ve Smith (2001) 

tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Kelecek ve ark. (2016) tarafından yapılan 

“Sporcu Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde, Tanımlayıcı 

istatistikler, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U ve Wilcoxon W testleri uygulanmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda, spor türü ve aile gelir düzeyi arasında farklılık saptanmıştır (p<, 05). 

Anne-baba eğitim durumu, bölüm, cinsiyet, sınıf ve sporculuk seviyesi değişkenlerinde 

farklılık saptanmamıştır (p>, 05). 
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Öz 

 

Tasarım, günümüzde herkesin her alanda en çok konuştuğu konuların başında gelmektedir. 

Arabadan evyeye, saatten mobilyaya, giysiden takıya her ürün; artık tasarım süreçlerinin her 

adımını keyifle yaşayarak ortaya çıkmaktadır. Bu ürünleri tasarlayan tasarımcılardan da 
beklenen tasarladığı ürününün üretimi için gerekli olan tüm ana ve yardımcı malzemelerinin 

özelliklerini bilmeleri,  ürünün üretim akışı içindeki gerekli makine ve ekipmanları hakkında 

bilgi sahibi olması, ürünü üretebilecek yöntemlere hakim olmasıdır. Hatta ilişkili birçok 

işkolu hakkında da araştırmalar yapması yaratım aşamasında tasarımcının evrensel boyutta 

farklılıklar ortaya koymasında önemli katkılar sağlamaktadır.  

Moda tasarımcıları kendi koleksiyonlarını tasarlarken o ürün kullanılırken onu tamamlayacak 

birçok ürünü de birlikte tasarlamaktadırlar. Şapkadan çantaya, kemerden ayakkabıya, 

makyajdan takıya kadar her ürün giysiyle bir bütün halinde kullanıcıya sunulmaktadır.  

Bu çalışmada moda tasarımcıların koleksiyonlarında kullandıkları giysi ve takı 

tasarımlarının    birlikteliği incelenecek, hangi ürünün diğer ürünün ortaya çıkışında birincil 
ürün olduğu konusu belirlenecektir. 
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Öz 

 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alt basamakta yer alan ve fizyolojik ihtiyaç olarak 

kabul edilen insanların giyinme ihtiyacıdır. Günümüzde bu ihtiyaç özellikle çalışan insanların, 

modanın etkisi altında olma ve sosyal yaşam içerisinde bir sınıfa ait olmanın yanı sıra, toplum 
tarafından kabul görme, saygınlık kazanma ve değer verilme arzusu ile ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde üst basamaklara çıktığı görülmektedir.  

Günümüzde moda olgusunun etkin olarak yaşantımızda yer alması ve hızlı bir şekilde 

değişmesi giyim alışverişlerinin de önemini vurgulamaktadır. İnsanlar giyim alışverişlerini 

modanın etkisi altında genellikle marka kişilikleri ile kendilerini özdeşleştirerek 
yapmaktadırlar. Çünkü markalar insanlara bir yaşam tarzı da sunmaktadırlar.  

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve meslek gibi demografik faktörler insanların giysi 

alışverişlerinde ve marka tercihlerinde etkili olsa da moda olan marka imajı, marka bilinirliği,  

marka güvenilirliği ürün tasarımı ve ürün kalitesi gibi faktörler de etkili olmaktadır.  

Bu çalışmada 25-55 yaş aralığında kamu ve özel sektörde eğitmen olarak görev yapan 
kadınların; giyim alışveriş alışkanlıkları ve marka tercihleri irdelenmiştir.  
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Öz 

 
Sponsorluk, sponsor olan firmaların, hatırlanma, olumlu imaj transferi, sponsorların 

ürünlerine yönelik satın alma niyeti, firmanın finansal varlığını ve marka değerini arttırmasını 

sağlar. Firmalar, spor etkinliklerine sponsor olmak için milyonlar öderken, bu firmaların 

rakipleri ücret ödemeden etkinliğe dahil olmanın bir yolunu bulmaktadır. Uygulamada bu 

durum sinsi / tuzak pazarlama olarak adlandırılır. Resmi sponsorluğa göre kolaylık, çabuk 
uygulanabilirlik gibi avantajları vardır. Sinsi pazarlama, etkinliğin sponsoru olmadan onunla 

etkinlikle ilişkili aktiviteler gerçekleştirmektir. Bu araştırmada, sinsi pazarlama kavramı 

tanımlanmakta, spor etkinliklerinde görülen sinsi pazarlama uygulamaları incelenmekte ve 

konunun yasal çerçevesi tartışılmaktadır.  
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Abstract 

 

Sponsorship provide to firms, enhancing the sponsor memorization, positive image transfer, 
buying intention for sponsor products, corporate financial wealth and brand equity. When 

firms pay millions for sponsorship rights of sporting events, only to find competitors of this 

firms freeloading on the event. This behaivour in practice is called ambush marketing. It has 

some advantages like simplicity and more readily available. Ambush marketing is actualizing 

the activities to associate with an event for which the ambusher has not purchased sponsorship 
rights.  For companies who have not paid for such rights to be able to imply an association 

with these high-profile events dilutes the value of that sponsorship.  In this study, it is 

described the concept of ambush marketing, investigated the applications on sport events and 

discussed international legal approaches to the practice of ambush marketing.  

 
Keywords: Ambush marketing, Sponshorship, Sport events  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -85-  
 

Spor Ayakkabılarında Tüketici Temelli Marka Değerinin Müşteri Tatmini ve Müşteri 

Yanıtı Üzerindeki Etkisi 

 
Yavuz YILDIZ, Kadir YILDIZ, Fırat ÇETİNÖZ 

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

İşletmelerin başarılı olması için müşteri temelli marka değeri inşa etme ve yönetme çabaları 

artan bir öneme sahiptir. Güçlü bir marka değeri, firmalara bilinirlik, müşteri kazanma, 

müşteri sadakati ve karlılık gibi bazı rekabet üstünlükleri sağlar. Bu çalışma, somut  

ürünlerden biri olan spor ayakkabısı markalarının marka değerinin, marka tatmini ve müşteri 
yanıtı (daha fazla ödeme isteği) üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklamak amacındadır. Bu 

çalışmada, veriler spor ayakkabısı tüketicisi olan 850 kişiden toplanmıştır. Halo etkisinden 

kaçınmak için Türkiye’de iyi bilinen, yaygın kullanılan ve yüksek satış oranlarına sahip spor 

ayakkabı markalarından seçilmiştir. Müşteri Temelli Marka Değeri Ölçeği (Vazquez vd. 

2002), Müşteri Tatmin Ölçeği (Oliver, 1980) ve müşteri yanıtı (daha fazla ödeme isteği) 
(Zeithaml vd. 1996) araştırmada kullanılan ölçme araçlarıdır. Araştırma sonucunda yüksek 

marka değerinin müşteri tatminini ve daha fazla ödeme isteğini arttırdığı bulunmuştur. 

Pazarlama ve markalama çabalarında spor ayakkabı pazarlamacılarının, garanti, güvenlik ve 

sosyal kimlik boyutlarına daha fazla dikkat etmesi gerektiği, rahatlık, statü ve kişisel 

özdeşleşmenin spor ayakkabılarında marka değeri açısından en önemli boyutlar olduğu tespit 
edilmiştir. Güçlü ve yüksek bir marka değeri, müşteri tatmini ve daha fazla ödeme isteğini 

arttıracağı için firmalara pazar oranını arttırma, Pazar liderliği, satış hacmi, nakit akışı ve 

karlılık kazandıracaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Marka değeri, Spor, Müşteri tatmini  
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Öz 
 

Bu çalışmada, taraftarların futbol maçları sırasında veya öncesinde renkleri kullanımı 

üzerinde durulacaktır. Literatür taraması ve görsellerden yararlanılmıştır.  

Futbol taraftarları kendi ülkelerinden kültürel olarak etkilenerek değişik canlı renkleri 

kıyafetlerinde ve vücutlarında, özellikle baş ve yüz kısımlarını boyayarak kullanmışlardır. 
Renklerle birlikte bazı sembollere de yer vermişlerdir. Özellikle kadın taraftarlar kullandıkları 

renklerle futbol turnuvalarını daha renkli hale getirebilmektedirler. Taraftarların kullandığı 

renkler, onların güler yüzlü görüntüleri ve yaptıkları sevimli hareket ler sporda şiddeti 

azaltabilir.  

Sonuç olarak; futbol maçlarında seçilen canlı renklerin semboller ile birleştiğinde kadınlar 
veya erkeler üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Taraftarların 

seçtiği canlı renkler futbola olan ilgiyi artırabilir.  

Anahtar Kelimeler: Futbol, Taraftar ve renkler 

 

Abstract 
 

This study will focus on the use of colors by fans during or before football matches. Literature 

search and visuals were used.  

Football fans have been influenced culturally from their own country. They used different 

vivid colors in their clothes and bodies, especially the head and face parts. Place was given to 
some symbols together with colors also by the fans. Especially women fans can make football 

tournaments more colorful with the colors they use. The colors used by the fans, the good-

humouredly images and the cute movements make can reduce violence in sports. 

When the vibrant colors selected in football matches are combined with the symbols, positive 

results are thought to be produced on women or men. The vibrant colors chosen by the fans 
can increase the interest in football.  

Keywords: Footballs, Fan and colors  
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Öz 
 

Teknolojinin gelişmesiyle artan Internet kullanımı ve buna bağlı gelişen sosyal medya 

iletişimi, hem pazarlamanın içeriğinin hem de şirket  ile müşteriler arasındaki etkileşimin 

önemli değişimlere uğramasına sebebiyet vermiştir. Nitekim 2016 yılı sonu itibarıyla dünya 

nüfusunun yaklaşık üçte biri sosyal medya kullanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak 
müşterilerle şirket arasında ve müşterilerin kendi arasında interaktif etkileşim kanalları 

oluşmuştur. Bu kanallar geleneksel araçlardan çok daha büyük etkinliğe sahiptir. Dolayısıyla 

piyasada rekabet edebilme noktasında yoğun çaba sarf eden pazarlamacıların bu noktada 

gereken farkındalığa sahip olmaları önem arz etmektedir. İnteraktif iletişim özelliği taşıyan bu 

yeni iletişim araçları, düşüncelerin daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşımını sağlamıştır. Bu 
da etkileşimin, paylaşımın ve geri bildirimin esas olduğu bir iletişim platformu sunmuştur. 

Marka değeri genel olarak rekabet gücü sağlayacak şekilde markanın pazardaki gücünü 

yansıtmaktadır. Yani, marka unsuru nedeniyle farklı ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından 

farklı sonuçlar elde edilebilir. Bunun nedeni ilgili ürün ve hizmetin sahip olduğu marka 

kimliğidir. Bu nedenle, yapılan çalışmada marka değerinin önemi, sosyal medya araçlarının 
rolü ve erişimi göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; sosyal 

medya pazarlaması bağlamında interaktif iletişimin marka değerine etkisinin pozitif yönlü 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Marka değeri, İnteraktif iletişim, Pazarlama  
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Öz 

 

Giriş: Günümüzün küreselleşen dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk markalar açısından 

bir gereklilik haline gelmiştir. Toplumdan aldığını topluma geri vermek ve markanın 

faaliyetlerinde toplum yararını gözetmesi ilkelerine dayanan kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışı, markaların ürettikleri ürün ve hizmetleri en iyi şartlarda pazarda tanıtmaları ve marka 

değerini arttırmaları açısından önemli bir yere sahiptir. Amacı: Bu doğrultuda araştırmanın 

amacı tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile marka değeri arasındaki ilişkiyi 

tespit etmektir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer amacı ise kurumsal sosyal sorumluluk 

algısının, marka değeri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz  
etmektir. Yöntem: Bu bağlamda, GSM operatörleri sektöründe faaliyet gösteren markanın 

Konya’daki müşterileri (n=392) üzerinde uygulanan anketin verileri kullanılarak değişkenler 

arasındaki ilişkiler test edilmiş ve kuramsal olarak ortaya konan hipotezler sınanmıştır. Ayrıca 

araştırmanın analizinde, tanımlayıcı istatistikler, kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile marka 

değeri arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini ölçmek amacıyla korelasyon analizi ve çoklu 
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma neticesinde kurumsal sosyal 

sorumluluk faktörü alt boyutları ile marka değeri alt boyutları arasında pozitif ve orta 

kuvvette, anlamlı (p=0,000) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurumsal sosyal sorumluluk faktörü alt boyutlarından 

bazılarının, marka değeri alt boyutları üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisinin olduğu 
sonucuna da ulaşılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Bu doğrultuda, sürdürülebilir rekabet koşulları 

açısından hedef kitle ile uzun dönemli ilişkiler kurmanın öneminin her geçen gün arttığı 

günümüzde, markaların kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile oluşturdukları algıların, 

marka değerini anlamlı düzeyde etkilemesi, araştırmanın önemli bulguları arasında yer 

almaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, Marka değeri,  Algılanan kalite, Marka 

sadakati, Marka farkındalığı 
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Öz 

 

Gelişen teknoloji ağları ve alternatifleri ile artık sadece geleneksel mağazalar değil sanal 

mağazalar da yapılan alışverişlerde tercih edilmeye başlanmıştır. Dijital çağa uyum sürecine 
mobilya sektörü de dâhil olmuş ve artık sanal ağlar üzerinden istenilen mobilya modeli çok 

sayıda alternatif arasından kolayca bulunup, çeşitli yönleriyle karşılaştırılabilir hale gelmiştir.  

Dolayısıyla tüketicilerin çeşitli alternatifler arasından tercihini geleneksel mağazalardan yana 

mı yoksa sanal mağazalardan yana mı yaptıklarının bilinmesi vey a tercihini şekillendiren 

faktörlerin neler olduğunun anlaşılması kritik öneme sahip olmuştur. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, mobilya alımında geleneksel mağazaların veya sanal 

mağazaların seçimine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu amaç için veri madenciliği 

yöntemlerinden olan “Predictive Apriori Algoritması” ndan yararlanılmıştır. İhtiyaç duyulan 

veriler anket formu ile toplanmış ve pilot örneklem olarak ankete 217 kişi (%32,7 Kadın, 

%67,3 Erkek) katılım sağlamıştır. Katılım sağlayanların verileri arasında yer alan demografik 
faktörler ile mobilya alışverişindeki genel tercih, mobilya alırken hangi durumlarda sanal 

mağazaların tercih edildiği, mobilya alışverişi yapılan sanal mağazaya nasıl ulaşıldığı, 

alışveriş yapılacak sanal mağazada nelerin daha çok önemli olduğu ve sosyal medya 

hesaplarında geçirilen sürenin etkisi belirlenerek analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda dijital çağa rağmen mobilya konusunda geleneksel davranışların devam 
ettiği ve %87,1 oranı ile bireylerin bizzat görerek almayı tercih ettiği görülmektedir. İnternet 

alışverişi yapanların ise %56 oranında mobilyayı indirimli veya düşük fiyatlı bulduğu için 

tercihini sanal mağazalardan yana değiştirdiği ve kendi bildiği sitelerden alışveriş yaptığı 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak veri madenciliği  algoritmaları sonucunda evli ve çocuk sahibi 

olan kişilerin daha çok sanal mağazaları tercih ettiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Geleneksel mağaza, Sanal mağaza, Veri madenciliği  

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -90-  
 

Kubadâbad Sarayı Çinilerindeki Giyim Kuşam Ögelerinin Büyük Selçuklu Dönemi 

Çinileri ile Karşılaştırılması 

 
Arzu BOR KOCAMAN, Nurgül KILINÇ 

Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Anadolu Selçuklu sarayı olan Kubadâbad, insan betimlemeli çinileri ile Türk sanatındaki 

insan figürlü örneklerin zenginliğini göstermesi açısından önemlidir. Bu çinilerde taht, av, 

eğlence, hizmet gibi kompozisyonların yanı sıra Beyşehir ve yakın çevresinde yaşayan 

hayvanlar ve yetişen bitkiler de görülmektedir. Konunun kapsam ve sınırlılıklarını ise bu 
duvar panolarında tasvir edilen insan figürlerindeki giyim kuşam ögeleri oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, Kubadâbad Sarayı kazı çalışmaları sonucunda bulunmuş ve günümüzde Konya 

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde sergilenen çinilerden 42 tanesine yer verilmiştir.  

Bu çinilerde tasvir edilen insan betimlemelerindeki giysi özelliklerinin ortaya konmasına 

çalışılmıştır. Bu aşamada içeriğe uygun hazırlanan gözlem formundan yararlanılmıştır.  

Bulgular ve değerlendirme başlığı altında 42 çinide yer alan giyim kuşam ögeleri önce kendi 

içinde karşılaştırılmıştır. Daha sonra bu çinilerdeki giysiler dünya müzelerinde, katalog, 

makale gibi yazılı ve görsel kaynaklarda bulunan, Büyük Selçuklu Dönemi'ne ait insan figürlü 

pek çok örnekteki giyim kuşam ögeleri ile karşılaştırılmıştır. Benzer ve farklı özellikleri ile ön 

plana çıkan 55 örnek çalışmaya dâhil edilmiştir. Karşılaştırma sonucunda Anadolu Selçuklu 
dönemine ait olan çinilerdeki giyim kuşam özelliklerinin Büyük Selçuklu dönemi giyim 

kuşamı ile oldukça benzer özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum ise Anadolu-Büyük 

Selçuklu etkileşiminin giyim kuşam tercihleri üzerinde de var olduğunun bir kanıtıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, Kubadâbad sarayı, İnsan betimlemeli çiniler, Büyük 
Selçuklu, Giyim kuşam 
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Öz 

 

Kültürlerin yapıtaşlarını oluşturan unsurlara, toplumların inandığı değerlerden yola çıkılarak 

ulaşılabileceği hususu yadsınamaz bir gerçektir. Özel amaçlı hazırlanmış çoğu giysi, 

dönemlerine ait siyasi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve estetik değerleri taşırken aynı zamanda 

toplumu oluşturan bireylerin neye inandıkları ve varoluşu nasıl yorumladıkları bilgisini de 

üzerlerinde barındırmaktadırlar. Osmanlı dönemi padişahlarının şahsına özel olarak 
hazırlanmış olan “Tılsımlı Gömlekler”de Türk tarihine ve inanç yapısına ışık tutacak ana 

unsurlardan bazılarıdır. Bu giysilerin hazırlanması sürecinde; işe başlamak için ‘eşref saati’ni 

hesaplayan müneccim başı, ayet, hadis ve duaları seçen hocalar, dikimini gerçekleştiren 

terziler, kumaşa kağıt özelliği kazandırarak yazıları yazan hattatlar ve bezemeleri 

gerçekleştiren nakkaşlar görev almaktadır. Bu özel giysiler; yalnızca iyi niyetli amaçlara 
hizmet etmekle birlikte, sahibini harp sırasında düşmandan, günlük hayatta nazardan ve 

hastalıktan koruyan güçlere sahiptirler. Bu gücü, matematiksel hesaplamalar sonucu elde 

edilen rakamlar, harfler ve geometrik şekillerde şifreli olarak yazılan ve nakşedilen Kur’an 

ayetleri, hadis ve dualardan almaktadırlar.  

Bu çalışmada; Osmanlı sultanlarına ait olup, büyük bir kısmı Topkapı Sarayı Müzesi’nde 
muhafaza edilen ve teknik, estetik, semantik değerleri ile eşsiz birer sanat eseri olan “Tılsımlı 

Gömlekler”in incelenmesi, materyal, biçim ve sembolik açıdan değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  
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Öz 

 

Genetik izleri sürülerek halkların var oldukları ve yaşadıkları coğrafyalara ilişkin saptamalar 

yapılabilse de kültürlerine ilişkin tespitte bulunabilmek için somut unsurlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bugünkü Kazakistan sınırları içinde bulunan, Issık Kurgan’dan çıkarılan ve 

bir Türk Prensi olduğu tahmin edilen “Altın Elbiseli Adam” M.Ö. 500’lü yıllara dayanan bir 

yaşam gerçeğinin parçası olup, üzerindeki detaylarla erken devir Türk tarihine ait pek çok 
karanlık noktayı aydınlatmaktadır. Döneminin değerli madeni olan altın kullanılarak Türk 

mitolojisinin ana elemanları ile bezenmiş, estetik açıdan yüksek seviyede bulunan bu giysi, 

gün yüzüne çıkarıldığı ilk anda yakın döneme ait bir giysi olabileceği yanılgısına uğratacak 

kadar niteliklidir. Neyse ki beraberinde bulunan diğer parçalar bu eserin tarihlendirilmesi 

konusunda yardımcı olmaktadır. Üstelik Kurgandan çıkarılan bu değerler; Türk yazı tarihinin 
Milad öncesine dayandığının, o dönemlerde bile bir Türk Alfabesi’nin var olduğunun açık bir 

kanıtı durumundadır.  

Bu çalışmada “Altın Elbiseli Adam”a ait özgün giysi, araştırma raporları ve 

Kazakistan Ulusal Müzesi, Astana'da bulunan rekonstrüksiyonunun görselleri ile 

desteklenerek biçim ve ikonografik açıdan değerlendirilmeye ve yorumlanmaya 
çalışılmaktadır.  
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Öz 
 

Sanayi devrimiyle birlikte Tasarım olgusu, gelişmiş firmaların görünen yüzü olan kurumsal 

kimlik oluşturulmasında daha da önem kazanmıştır. Kurumsal kimlik noktasında firma veya 

markaların tüketici zihnine yerleşip uzun yıllar var olabilmesindeki en önemli araç ise görsel 

bir dil olan Logolardır. Logolar bir kurumun, bir ürünün benzerinden ayırt edilebilmesini 
sağlayan ona saygınlık kazandıran; özgün, dikkat çekici, estetik, hizmete özel ve her türlü 

reklam araçlarında kullanılabilen ve uygulanabilen, Tipografik özellikler taşıyan, evrensel bir 

dildir.  

Spor, günümüzde hızla değişen ve kitle iletişim araçları ile küçülen dünyamızda, insan 

hayatını ve toplumu etkileyebilecek güce sahip küresel bir olgudur. Spor markalarında, bu 
bilinçle, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan bu olgunun tanıtılması ve aktarılmasında 

önemli bir tanıtım basamağıdır Logolar. Bu çalışmada; Spor Sektöründe Tanınan Marka 

Logoları; tipografik açıdan incelenmiş olup, biçim, renk ve anlam bakımından, firma 

özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı, biçimsel ve estetik özellik taşıyıp taşımadığı, grafik sanatı 

temel ilkelerinden yola çıkılarak incelenmiş ve başarılı olmuş bu logoların özellikleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca etkili bir logo tasarımı için uygulanması gereken tipografik özellikler 

irdelenmiş olup öneriler sunulmuştur. 
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Öz 
 

The aim of this study was to invastigate the effect of the colors of sportwear in Euro 2016. 

Literature search was done and videos were watched. Some data were evaluateed as a 

percentage. Not only physical, mental and technical capacity, but also environmental stimuli 

and desire for struggle can be effective for victory or defeat in the football field. The 
motivation and the desire for struggle may change according to the influence status of the 

colors on the football players. In soccer matches, it is thought that the matches of colors of the 

teams can affec the result. Teh percentage of temas wearing white t-shirts and blue shorts is 

the first with 18.6%. The second order was 14.7% with t-shirts and shorts in blue. In the third 

place, the t-shirt was white and shorts blue (9.86%), followed by t-shirts (8.86%) in red and 
shorts white. White t-shirts worn by the teams have lines or symbols in blue,red,green and 

black colors. The color of the shirts worn by goalkeepers was 31.37% with yellow color abd 

its derivatives, 22.54% with black and 18.62% with green. The choice of colors in football 

mathes can be positively reflected as a result of influencing the football players positively. 

The positive effect of colors on football players and spectators in soccer championship is 
thought to be reflected more wheb the parameters such as condition and technique are simliar 

among the teams. 
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Modern Okçuluk Sporu İçin Fonksiyonel Stant Tasarımı ve Uygulaması 

 

Kadir KAYAHAN, Recep AYDIN 
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Türklerin asırlar boyu icra ettikleri bir savaş sanatı olan okçuluk, günümüzde de bir spor dalı 

olarak uluslararası arenalarda devam etmektedir. Modern okçulukta oku bir yay aracılığıyla iç 

içe sarı, kırmızı, mavi ve siyah renklerle tasarlanmış halkalardan oluşan hedefi merkezden 

vurarak en yüksek puanı toplamak amacı ile mücadele ettikleri bir spor dalıdır. Bu spor da 

kullanılan hedefin yerleştirildiği genellikle ahşaptan yapılan stant bulunmaktadır. Bu stantlar 
genellikle bireysel olarak çalışılacak veya müsabaka yapılacak alana getirilip götürülmekte 

zorluklar çekilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, modern okçulukta kullanılan hedef standını fonksiyonel olarak ok ve 

yay standı olarak da kullanabilme ve tekerlek sistemi sayesinde istenilen yere rahatça getirilip 

götürülmesi imkanını sağlamaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, Ok, Yay, Ahşap stant, Spor 

Abstract 

Archery which is a war art that Turkeys have been performing for centuries today it continues 

to be a sporting event in international arenas. In modern archery arrow is a sports dive that 
combines the highest score by collecting the target center which is composed of circles  

designed with yellow, red, blue and black colors through a bow. There is usually a stand made 

of wood material where the target used for this spade is placed. These stands are often 

difficult to be brought to and taken from the area to be studied individually or to be competed. 

The aim of this study is to use the Target stand which is used in modern archery functionally 
as an arrow and spring stand, and to provide the possibility of being brought to the desired 

place easily by means of the wheel system. 

Keywords: Archery, Arrow, Bow, Wooden stand, Sports 
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Öz 

 

Giriş-Amaç: Benlik saygısı, etkili kişinin benlik kavramının önemli boyutlarından biridir. 

Benlik saygısı, bir kişinin kendisiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirme ve bunu koruması, 

onay görme ve görmeme durumunun bir ifadesi, kendisini ne kadar değerli ve önemli 

bulduğuna ilişkin inancıdır. Düzenli yapılan sporun benlik saygısı üzerinde olumlu ve 

geliştirici katkıları olduğu birçok çalışmanın işaret ettiği bir sonuç olsa da fitness 
merkezlerinde egzersiz programlarının kalitesi ve yeterliliğinin tam olarak denetlenmemesi, 

üyelerin gelişimleri düzenli ve bilinçli bir şekilde takip edilmemesi, egzersize devam 

konusunda zorlayıcı kuralların bulunmaması gibi nedenler buralara devam eden kişiler 

arasında benlik saygısı düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığı sorusunu akla getirmektedir. Bu 

çalışmada fitness salonlarına devam eden bireylerde bazı değişkenler bakımından benlik 
saygısı düzeylerinde farklılıklar olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Metot: Araştırmanın örneklemi 2017 yılında Samsun’da bulunan 10 ayrı fitness merkezlerine 

devam etmekte olan, 16 ile 64 yaşları arasında 166 erkek ve 34 kadın, 200 katılımcıdan 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 3 soruluk kişisel bilgi formu ve Çuhadaroğlu 

tarafından 1986 yılında Türk kültürüne uyarlanan Rosenberg benlik saygısı ölçeği 
kullanılmıştır. Verilerin istatistiği Windows for SPSS Relase 22 programıyla frekans, yüzde, 

ortalama, minimum, maksimum, medyan Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis  testi 

kullanılarak yapılmış, p  

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen fitness salonlarına devam eden bireylerinbenlik saygısı 

düzeylerinde yaş grupları, cinsiyet ve haftalık egzersiz sıklığı parametreleri bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Tartışma-Sonuç: Benlik saygısı,  birçok değişkenden etkilendiği gibi fiziksel uygunluk ve 

beceri gibi özelliklerden de olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilir. Fitness salonlarına 

devam eden bireylerin fiziksel görünüşlerini önemsemeleri, daha iyi görünmek için sürekli bir 

çaba içinde olmaları, burada bulundukları süre içinde birbirleriyle sosyal etkileşime girip, 
ruhsal ve psikolojik olarak birbirlerini etkilemeleri benlik saygısı düzeylerindeki benzerliği 

açıklayabilir.  Araştırmanın beden memnuniyeti düzeyini ve fitness salonlarına devam etme 

nedenlerini de ortaya koyacak şekilde genişletilmesinin bilime katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fitnes, Spor, Benlik saygısı 
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Ramazan Orucunun Besin Tüketimi, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktiviteye Etkisi 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Her ne kadar Ramazan orucunun besin tüketimi, vücut kompozisyonu ve 

fiziksel aktivite düzeyine etkisi çeşitli çalışmalarda bildirilmiş olsa da, sonuçlarda çelişkiler 

mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, Ramazanda oruç tutmanın besin tüketimi, vücut  

kompozisyonu ve fiziksel aktivite düzeyine etkisini araştırmaktır. 

Materyal ve Yöntem: Çalışmaya 18-26 yaşları arasında yirmi altı sağlıklı erkek gönüllü olarak 
katılmıştır. Çalışmada üç döneme odaklanıldı: Ramazan ayından önceki hafta (RÖh), 

Ramazan'ın ilk haftası (Rİh) ve Ramazan'ın son haftası (RSh). RÖh ve RSh sırasında besin 

tüketimi (kalori ve sıvı alımı, protein, yağ ve karbonhidrat içeriği), vücut kompozisyonu 

ölçümleri (vücut kütlesi, vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kütlesi) yapıldı ve her dönem için 

fiziksel aktivite anketi uygulandı. İstatistiksel analiz için eşleştirilmiş örneklemlerde t testi ve 
Friedman testi kullanıldı.  

Bulgular: İstatistiki analizlere göre ramazanda vücut kütlesi, vücut yağ yüzdesi, günlük kalori 

alımı, diyetin protein ve karbonhidrat içeriği anlamlı düzeyde (p<0.05) azalmıştır. Ancak,  

yağsız vücut kütlesi üzerinde hiçbir etki görülmemiştir. Ayrıca Rİh sırasında fiziksel 

aktivitenin neden olduğu toplam kalori harcamasında anlamlı bir azalma (p<0.05) 
bulunmuştur. Bununla birlikte, RÖh ve RSh arasında toplam kalori harcaması bakımından 

fark tespit edilmemiştir. Öte yandan, yüksek yoğunluktaki fiziksel aktivitenin neden olduğu 

kalori harcaması, hem Rİh hem de RSh sırasında anlamlı derecede düşmüştür (p<0.05).  

Sonuç: Sonuç olarak, Ramazan orucunun günlük kalori alımı, vücut kompozisyonu ve fiziksel 

aktivite üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, Ramazan ayında yağsız vücut  
kütlesinde bir değişim olmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Oruç, Kalori harcaması, Yağ yüzdesi, Diyet   
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Açısından İncelenmesi 
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Öz 
 

Turizmin tarihsel gelişimi incelendiğinde insanların çeşitli amaçlarla seyahat ettikleri 

görülmektedir. En eski seyahat amaçları incelendiğinde, sağlık, din ve sportif amaçlı 

seyahatler ön plana çıkmaktadır. Spora yönelik seyahatler değerlendirildiğinde aktif spor 

turizmi, nostaljik spor turizmi ve sportif etkinlik turizmi olarak ele alınmaktadır. Dünyada 
sportif etkinliklerin sayısı gitgide artmakta ve birçok ülke söz konusu etkinliklere ev sahipliği 

yapmak için yarışmaktadır. Ülkeler açısından sportif etkinliklere ev sahipliği yapabilmenin 

ekonomik getirisi yanında, ülkenin tanıtımına önemli ölçüde katkı oluşturduğu gerçektir.  

Sportif etkinliğin gerçekleştiği bölgenin gerek etkinliğe katılanlar tarafından tanınmasında 

gerekse medya yolu ile bilinirliğinin artmasında önemli kazanımlar elde ettiği görülmektedir. 
Bu araştırmada Samsun’da gerçekleşen Deaflympics 2017 ile ilgili olarak özellikle gençlerin 

yoğunlukla kullandığı sosyal medya platformu olan Instagram’da Deaflympics2017 hashtag’i 

ile paylaşılan fotoğraflara içerik analizi uygulanacak ve elde edilecek bulgular Samsun’un 

tanıtımı açısından değerlendirilecektir. Araştırma sonucunda sportif etkinliklerin turizme 

katkısı konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: Spor turizmi, Sportif etkinlik turizmi, Samsun, Deaflympics2017, 

Instagram 

 

Abstract 
 

When the historical development of tourism is examined, it is seen that people traveled for 

various purposes. When the oldest travel destinations are examined, travels for health, religion 

and sports purposes are at the forefront. When it comes to sports tourism, active sports 

tourism, nostalgic sports tourism and sportive activities are considered as tourism. The 
number of sporting events in the world is increasing and many countries are competing to host 

such events. Beside the economic effect of hosting sports activities in terms of countries, it is  

a fact that it makes a significant contribution to the promotion of the country. It is seen that 

the region in which the sportive activity takes place is recognized both by the participants in 

the event and in the increase of the awareness through the media. In this research, content 
analysis will be applied to the photos shared with Deaflympics2017 hashtag in Instagram 

which is a social media platform used especially by young people with regard to Deaflympics 

2017 in Samsun and the findings will be evaluated in terms of promotion of Samsun. As a 

result of the research, suggestions will be made to relevant institutions and organizations 

about the contribution of sportive activities to tourism. 
 

Keywords: Sport tourism, Sportive activity tourism, Samsun, Deaflympics2017, Instagram   
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Türk Turistlerin Ukrayna’daki Konaklama İşletmelerine Yönelik Değerlendirmeleri: 

Booking.com’daki Müşteri Yorumlarının Analizi 
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Öz 
 

Turizm sektörü her geçen gün giderek artan bir hızla büyümekte ve teknolojinin de eş zamanlı 

ilerlemesi ile birlikte dış çevre unsurlarından teknolojik çevre tarafından daha yoğun bir 

şekilde etkilenmektedir. Tatil kararlarını almadan önce bireyler, ziyaret edecekleri 

destinasyonlar ve işletmeler hakkında bilgi toplamaktadır. Turistlerin satın alma kararı 
verirken etkilendikleri unsurlardan biri diğer hizmet alan bireylerin alınan hizmeti nasıl 

değerlendirdikleridir. Bireylerin yüz yüze iletişimini temel alan geleneksel ağızdan ağıza 

pazarlama (mouth-to-mouth marketing) bu değişen teknoloji ile birlikte yerini elektronik 

ortamda gerçekleşen ağızdan ağıza pazarlamaya (e-WOM) bırakmıştır. Bu bağlamda 

çevrimiçi tüketici yorumları,  bireylerin tatil destinasyonu seçiminde dikkate aldıkları bilgi 
kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Tüketiciler çevrimiçi ortamda almış oldukları hizmetler 

hakkında yorum yapabilmekte, diğer yorumlara cevaplar yazabilmekte ve işletmelere puanlar 

vererek değerlendirmeler yapabilmekte ve böylelikle diğer tüketicilerle etkileşim halinde 

bulunmaktadırlar.  

Turizm sektörü her geçen gün giderek artan bir hızla büyümekte ve teknolojinin de eş zamanlı 
ilerlemesi ile birlikte dış çevre unsurlarından teknolojik çevre tarafından daha yoğun bir 

şekilde etkilenmektedir. Tatil kararlarını almadan önce bireyler, ziyaret edecekleri 

destinasyonlar ve işletmeler hakkında bilgi toplamaktadır. Turistlerin satın alma kararı 

verirken etkilendikleri unsurlardan biri diğer hizmet alan bireylerin alınan hizmeti nasıl 

değerlendirdikleridir. Bireylerin yüz yüze iletişimini temel alan geleneksel ağızdan ağıza 
pazarlama (mouth-to-mouth marketing) bu değişen teknoloji ile birlikte yerini elektronik 

ortamda gerçekleşen ağızdan ağıza pazarlamaya (e-WOM) bırakmıştır. Bu bağlamda 

çevrimiçi tüketici yorumları,  bireylerin tatil destinasyonu seçiminde dikkate aldıkları bilgi 

kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Tüketiciler çevrimiçi ortamda almış oldukları hizmetler 

hakkında yorum yapabilmekte, diğer yorumlara cevaplar yazabilmekte ve işletmelere puanlar 
vererek değerlendirmeler yapabilmekte ve böylelikle diğer tüketicilerle etkileşim halinde 

bulunmaktadırlar.  

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve Ukrayna arasındaki vize anlaşması sonucu sayıları artma 

trendinde olan ve Ukrayna’yı ziyaret eden Türk turistlerin, Ukrayna’da bulunan 5 yıldızlı 

konaklama işletmelerini çevrimiçi ortamda nasıl değerlendirdiklerini tespit etmektir. 
Araştırmada, Booking.com sitesinde Ukrayna’da Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro ve Kharkiv 

destinasyonlarında faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile ilgili Türk turistlerin 

yazdıkları yorumlar kullanılmıştır ve ele alınan yorumlar içerik analizinden yararlanılarak 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye alınan işletmeler için öne çıkan olumlu ve olumsuz 

unsurlar belirlendikten sonra olumlu yönlerin geliştirilmesine ve olumsuz yönlerin 
giderilmesine dair öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri yorumları, Konaklama işletmeleri, Booking.com, Ukrayna, 

Türk turistler 
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Sürdürülebilir Turizm Yönüyle İklim Değişikliğinin İncelenmesi 
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Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Birtakım doğa olayları neticesinde oluşan iklim değişikliği, turizm faaliyetlerinin geleceği 

açısından önem verilmesi gereken bir konudur. Hava hareketlerindeki bu değişim, turizm 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından takip edilmelidir. Çünkü iklim değişiklikleri turizm 

faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Özellikle kış turizmi gibi 

doğa-temelli turizm faaliyetleri, iklimsel değişikliklerden önemli düzeyde etkilenmektedir. 
Kış turizmi faaliyetleri kapsamında yaygın olarak yapılan kayak sporu için gerekli olan hava 

şartlarının oluşması, verimli bir sezon yaşanabilmesi açısından önemlidir.  

İklim değişikliği neticesinde Türkiye’deki yıllık ortalama kar örtülü gün sayısının giderek 

azaldığı gözlenmektedir. Kış turizmine yönelik hizmet sunan işletmelerin bu süreçten 

olumsuz etkilenmemeleri için birtakım yöntemler uygulanmaktadır. Uygulanan yöntemlerden 
en yaygın olanlarından bir tanesi de yapay kar üretimi yöntemidir. Yapay kar üretimi ile 

işletmeler, iklim değişikliğine karşı kısa vadeli çözümler geliştirmektedir. Fakat bu 

yöntemlerin kısa vadeli oluşu ve yapay kar üretimi ile elde edilen kar kalitesindeki farklılıklar 

iklim değişikliği konusunda gerek kamu sektörünün gerekse de özel sektör temsilcilerinin 

tedbir almasını gerekli kılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, iklimde meydana gelen değişmelerin kış turizmine yönelik faaliyet 

sunan bölgelerdeki etkilerini ortaya koymaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda, T.C. Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1970-2016 yılları arasında 

Türkiye’deki yıllık ortalama kar örtülü gün sayısı verileri incelenmiştir. Veriler, Türkiye’de  

bulunan 94 adet büyük klima istasyonlarından elde edilmiştir.  

İlgili yıllar arasında, Türkiye’deki yıllık ortalama kar örtülü gün sayısı 28,7 gündür. İncelenen 

veriler doğrultusunda, 1970-2016 yılları aras ında Türkiye’deki yıllık ortalama kar örtülü gün 

sayısında sürekli bir azalış gözlenmiştir. 1970-1978 yılları arasında Türkiye’deki ortalama kar 

örtülü gün sayısı 30,5 gün iken, 2008-2016 yılları arasında 24 gündür. Yıllar itibari ile ortaya 

çıkan bu azalışın devam etmesi, kış turizmine yönelik büyük bir tehdit oluşturacaktır. 

Sonuç olarak, gerek kamu paydaşları gerekse de özel sektör paydaşları, iklim değişikliğinin 

ortaya koyabileceği olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gerekli tedbirleri almalıdır. 

Turizmin sürdürülebilirliği açısından iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik alternatif 

turizm türlerinin ortaya çıkartılması gibi çözümler üretilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: İklim, Meteoroloji, Kış turizmi, Kar örtülü günler  
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Öz 
 

Araştırmanın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi’nin turizm programlarında öğrenim gören 

öğrencilerin boş  zaman ve rekreasyon ile ilişkili kavramlar hakkında bilişsel yapılarını ortaya 

koymak ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Kalitatif araştırma deseni kullanılarak yapılan 

araştırmada kasti örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemine göre araştırma,  
17-18 Ocak 2018 tarihlerinde meslek yüksekokulunun Aşçılık ve Turist Rehberliği 

Programlarının I. ve II. sınıflarında öğrenim gören 63 (42 Kadın, 21 Erkek) öğrenciye Kelime 

İlişkilendirme Testi (KİT) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. KİT’e göre öğrencilere boş zaman 

ve rekreasyon anahtar kavramları verilmiş ve belli bir süre içinde bu anahtar kavramların 

akıllarına getirdiği kelimeleri yazmaları istenmiştir. Daha sonra, öğrencilerin boş zaman ve 
rekreasyon kavramlarına verdikleri cevaplar NVivo programı kullanılarak frekans tabloları ve 

kavram haritaları oluşturulmuştur. Veri toplama aşaması sonucunda öğrencilerden  boş zaman 

(278) ve rekreasyon (245) yanıtları olarak toplamda 523 yanıt alınmıştır. Araştırma sonucuna 

göre, boş zaman kavramına en fazla “dinlenmek” ve “kitap okumak kelimeleriyle 

ilişkilendirme yapıldığı görülürken; rekreasyon kavramının “seyahat etmek”, “kitap okumak”, 
“müzik dinlemek” ve “yürüyüş yapmak” kelimeleri ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Öğrencilerin boş zaman ve rekreasyon kavramlarına ilişkin  kurdukları cümleler ise, boş  

zaman kavramının rekreasyon kavramına göre daha kapsamlı bir bilişsel algıyı ifade ettiğini 

ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Boş zaman, Rekreasyon, Aşçılık programı, Turist rehberliği programı, 

Kelime ilişkilendirme testi (KİT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -102-  
 

Türkiye'de Spor Turizmine Yönelik Kamu Politikaları Analizi 
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Öz 

 

Sürdürülebilirlik kavramı turizm açısından değerlendirildiğinde; doğal, tarihi, kültürel, sosyal 

değerlerin korunması ve ürün çeşitlendirmesi konuları ön plana çıkmaktadır. Turizmin 

çeşitlendirilmesine yönelik yaklaşımlar, değişen turist beklentilerinden yola çıkılarak 

geliştirilmektedir. Kitle turizminin yanı sıra turistik ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmalar 

kamu politikalarına da yansımaktadır. Spor turizmi de dünyada her geçen yıl gelişen ve 
turizm pazarında önemli bir paya sahip olan turizm çeşididir. Bu bağlamda spor turizmi 

politikasının etkinliği,  sürdürülebilirler turizmi destekleyecek nitelikler taşımalıdır. Bu 

araştırmanın amacı, kamu politikalarında Türkiye’nin spor turizmine yönelik çalışmalarını 

analiz etmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde öneriler geliştirebilmektir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenecek olup doküman inceleme tekniğinden 
yararlanılacaktır. Araştırma sonucunda spor turizmine yönelik politika üreten ulusal ve yerel 

kurumlara öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm politikası, Sürdürülebilir turizm, Spor turizmi  

 

Abstract 

When the concept of sustainability is evaluated in terms of tourism; protection of natural, 

historical, cultural, social values and product diversification are the foregrounds. Approaches 

to tourism diversification are being developed by way of changing tourist expectations. 

Studies on diversification of tourist products as well as mass tourism is reflected in public 

policies. Sports tourism is a kind of tourism developing every year in the world and it has an 
important market share in tourism. In this context, the effectiveness of sports tourism policy 

should sustain qualities that will support tourism. The aim of this study is to analyze the 

efforts on sports tourism within Turkey's public policies and to be able to develop 

recommendations on them in the context of sustainability approach. The qualitative research 

method will be adopted in the research and the document review technique will be used. As a 
result of this research, suggestions will be offered to national and local institutions producing 

policies for sport tourism. 

Keywords: Tourism policy, Sustainable tourism, Sports tourism 
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Öz 

 

Bu çalışma, spor turizmi yapan otellerin sundukları hizmetlerin kalitesinin sporcular 

tarafından değerlendirilip, elde edilen bulgular doğrultusunda alınması gereken yönetsel ve 

fiziksel tedbirlere yönelik otel işletmelerine öneriler sunmak amacı ile yapılmıştır. 

Araştırma, genel tarama modellerinden biri olan kesit alma yaklaşımı ve ilişkisel tarama 

modeliyle yapılmıştır. Çalışmanın evreni aynı zamanda örneklem grubunu oluşturmuştur. Bu 

örneklem 2016-2017 Türkiye Futbol, Voleybol, Basketbol liglerindeki takım sporcularından 

ve bireysel spor yapanlar içerisinden 247 erkek, 142 kadın olmak üzere toplam 389 sporcudan 

oluşmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Osmanoğlu ve ark. (2017) tarafından geliştirilen “Spor 

Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeği” (STHKÖ) ölçeği kullanılmıştır.  Ölçek 28 soru ve 5 alt 

(Spor alanı α=0.96’dır, Çalışanlar α=0.82, Eğlence α=0.90, Hijyen α=0.85, Otel  

Odası, α=0.80) boyuttan oluşmaktadır.  Veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey 

Post-Hocanalizi ve Pearson Korelasyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın anlamlılık 
düzeyi p<0,05 düzeyinde kabul edilmiştir.  

Çalışma sonucunda sporcuların hizmet  kalitesi algı puanlarının otel odası, hijyen ve çalışanlar 

alt boyutlarında yüksek, spor alanı ve eğlence alt boyutlarında ise orta düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Bireysel sporcuların hizmet kalitesi algılarının çalışanlar ve hijyen alt boyutlarında 

takım sporcularına göre p<0,05 düzeyinde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Medeni 
durum değişkenine göre evli olanların, bekar olanlara göre daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu saptanmıştır. Konaklama süresi ile spor alanı ve çalışanlar alt boyutunda beş gün ve 

üzeri konaklayanların ortalamasının, bir-iki gün ve üç-dört gün üzeri olanlara göre p<0,05 

anlamlı olarak daha yüksek gözlenmiştir. Otel sınıfı ile hizmet kalitesinin spor alanı, 

çalışanlar hijyen ve eğlence alt boyutları arasında beş yıldızlı ot ellerin lehine anlamlı p<0,05 
fark görülmüştür. Yaş, spor yılı ve gelir durumu değişkeni ile spor alanı alt boyutunda pozitif 

yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Eğitim, cinsiyet ve klasman 

değişkenleri ile hizmet kalitesi arasında p>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Spor turizmi, Sporcu  
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Öz 

 

Spor, gerek rekreatif gerek müsabaka amaçlı yapılsın sakatlık riskiyle karşı karşıya kalınması 

muhtemel olabilir. Maruz kalınan sakatlığa ise pek çok (saha, rakip oyuncu vb.) unsurun 

sebebiyet verdiği ifade edilebilir. Neticesinde herhangi bir sakatlık sonucunda amatör ya da 

elit sporcuların spor hayatlarından uzaklaşması gerçekleşebilir. Bu çalışmada Samsun bölgesi 

amatör sporcularda sportif yaralanma sıklığı ve yaralanmalara etki eden faktörlerin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, tesadüfî şekilde seçilen 666 amatör sporcu, Samsun ilinde çeşitli amatör spor 

kulüplerinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu sporcuların 462 kişi erkek, 204 birey kadın, 

sporculardır. Ayrıca bireysel spor branşında (güreş, masa tenisi, tekvando, bilek güreşi,  

wushu, atletizm) 240, takım sporlarında (basketbol, futbol, hentbol, voleybol) 426 sporcu 
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Deneklere araştırmacılar tarafından geliştirilen 

sportif yaralanma anketi doldurtulmuştur. Verilerin istatistiksel analizde X
2
 kullanılmıştır.  

Araştırmada yer alan sporcuların en fazla (%44,6) burkulma sakatlığı ile karşı karşıya 

kalmıştır. Ayrıca en çok sakatlanılan bölgenin 36,4 oranıyla el ve ayak bileği olduğu 

bulunmuştur. Sakatlık kalınan süre %62,8 ile 0-1 gün arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Sakatlık yaşayanla %57,4 ile 7 gün ve daha kısa sürede dinlenme gerçekleştirmişlerdir. 

Sporcuların sakatlık sırasında yoğunluklu olarak kısmen antrenman yaptığı görülmektedir 

(%52,1). Sakatlık sırasında uygulanan tedavi yönteminin çoğunluklu olarak kendi, doktor ve 

diğer şahıslar şeklinde gerçekleştiği ifade edilebilir.  Sakatlık nedenleri arasında  %33,6 ile e 

çok rakip oyuncunun etkisi olduğu bulunmuştur. 

Amatör sporcularda spor yaralanmalarına cinsiyet ve spor türünün etkisi olduğu bulunmuştur. 

Sakatlıkların önlenmesi için bölgesel koruyucu tedbirler alınabilir.  Bireysel ve takım 

sporlarında sakatlığın azaltılması konusunda antrenör ve sporculara bilgilendirme ve 

seminerler verilebilir.  Ayrıca amatör spor kulüplerinde devlet desteği ile sağlık 

personellerinin bulunması sağlanabilir.   

Anahtar Kelimeler: Spor, Amatör, Sakatlık  
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Öz 

Amaç: Hemşirelerin çalışma ortam koşullarının ve iş yoğunluklarının sebep olduğu mesleki 

kas ve iskeletlerinde meydana getirebileceği riskleri ortaya koymaktır. Materyal ve 

Metod: Bu çalışma Bitlis Devlet hastanesinde gerekli izinler alınarak, vardiyalı ve vardiyasız 

çalışan 206(151K+55E) hemşirenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi. Hemşireler yoğun iş  

yükü içerisinde hem psikolojik hemde bedensel olarak yıpranmaktadır.  Bedensel olarak hem 
yorgunluk hem de kas ve iskelet sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek adına 

41 sorudan oluşan bir anket uygulandı. 26 klinikte çalışan hemşirelere anket verilerek birebir 

doldurmaları istendi. Anket verileri excel tablosuna geçirilerek istatistikleri yapıldı. Veriler 

IBM SPSS Statistics 17.0 ® Paket Programıyla Ki-kare ve Sıklık testleri uygulanarak analiz  

edildi. Bulgular: Katılımcı hemşirelerin 132(%64.1)’i Lisans, 49(%23.8) Önlisans, 
25(%12.1) ortaöğretim mezunu, 101(%49)’u 20-25 arası, 66(%32)’si 26-30 yaş, 39(%18.9)’u 

31-40 yaşlarında olduğu, 177(%85.9)’si klinik hemşiresi, 29(%14.1)’u sorumlu hemşire 

olarak, 60(%29.2)’ı vardiyasız, 145(%70.8)’i ise vardiyalı çalışmaktaydı, vardiyalı 

çalışanların 138(%67.3)’ü 24 saat aralıksız çalıştıkları belirlendi. Katılımcıların 120'si bekar, 

85’i evli olduğu, vardiya sisteminden evlilerin 58(%29)'u memnun, bekarların 74(%37)’si 
memnun oldukları, çalışma saatlerinde 91(%50.8)’i dinlenme imkanı bulduklarını, 

88(%49.2)’si çalışırken dinlenemediklerini, 133(%66.2)’ü vardiyalı sistemden memnun 

olduklarını, 68(%33.8)’i ise olmadığını belirtmiştir. Tansiyon ölçerken 160(%78.8)’i manuel, 

diğerleri ise monitörle tansiyon ölçtüklerini söylemişlerdir. Çalışma şekillerinde genelde 

ayakta, eğilerek, kambur adım, diz kırarak veya kırmadan eğilerek çalıştıklarını ve iskelet  
sistemlerinde sorunlar yaşadıklarını, kısmen de katılımcılarının çoğunun hemşire deskinde 

daha rahat ettiklerini,  hasta taşıma ve kaldırma işlerinde 131(%67.9)’u zorlandığını, 

62(%32.1) zorlanmadığını, 130(%64)’ü bu yüzden rahatsızlandığını, 52 kişi alt  

ekstremitelerinde ağrı, 15’i üst Ekstremitelerde ağrı, 44'ü sırt ve bel ağrısı çektiği 

belirlenmiştir. Eşit işe eşit ücret alma ile ilgili 31(%15)  kişi evet, 175(%85)  kişi hayır 
demiştir. Aldığı ücretlerin tatmin edicimi sorusuna 38(%18.4)  evet, 168(%81.6)  de hayır 

demiştir. Çalışma ortamlarında genelde 193(%93,7) ortopedik, alçak ayakkabı, spor 

ayakkabısı veya terlik tercih ettiklerini 13(%6.3) yüksek topuklu giyindiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların iş kazası geçirmelerini neye bağladıkları sorulduğunda genelde 51’i 

dikkatsizlik, 104’ü uzun süre çalışma, 12’si ise acemiliğinden olduğunu söylemiştir. 
Çalışanların genelde spor veya egzersiz yapma durumları ise 167(%81.1) yapmadığını, 

37(%18.1) yaptığını belirtmiştir. Sonuç: Yaşla ve iş tecrübesiyle çalışma ortamından 

kaynaklanan rahatsızlıkların arttığı ile ilgili veriler, çalışma ortamındaki kazalar arasındaki 

ilişki, yaşla çalışma ortamındaki duruş pozisyonları kas iskelet ağrıları, bel ağrıları arasındaki 

ilişki, eğitim düzeyi ile çalışma şekli, kazalara karşı korunma, şekli,  hastaya yaklaşım şekli 
arasında ki ilişkiler anlamlı (P<0,05) bulunmuştur. Eğitim düzeyi ile ücret miktarları, aldığı 

ücretten memnun olma, mesleki çalışma süresi, vardiyalı çalışma şekli, düzenli egzersiz ve 

spor yapma durumları, arasında (P>0,05) anlamsız bir ilişki bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik mesleği, Ergonomi, Kas-iskelet, Mesleksel hastalık, Çalışma 
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Öz 
 

Giysilerin vücuda uygunluğu; vücut ölçülerine, kullanılacak kalıp sistemlerine, vücut tipine, 

kumaş özelliklerine ve dikiş kalitesine uygun olması gerekmektedir.  Giysinin vücuda 

uygunluğu, estetik ve fonksiyonel özelliklerini doğrudan etkilemektedir. İnsan vücudu çok 

çeşitli boyut ve şekillere sahip olduğundan, vücuda uyum sağlayan, vücudu saran ve aynı 
zamanda giyen kişi açısından maksimum konforu ve hareket serbestliğini de sağlayan 

özellikte olması gerekmektedir. İnsan vücudunun birbirinden farklı özelliklere sahip olması 

giysilerin duruş özelliklerini de etkilemektedir. İnsanların boyutsal antropometrik ölçüleri 

arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı her insanın kullandığı giysinin 

vücuda uyması, fonksiyonel olması ve rahat hareket etme olanağı sağlaması giysi kalıplarının; 
bireyler arasındaki vücut özelliklerinin de dikkate alınarak hazırlanmasını gerektirmektedir.  

Giysilerde vücuda uygunluk ölçütü, tüketici memnuniyetini ve satın alma kararını etkileyen 

önemli parametrelerden biridir. Hazır giyim sektöründe vücuda uygun giysiler tüketiciye 

uygun ölçülerle üretilmiş ve numaralanmış ürünler ile sağlanabilmektedir. Hazır giyim 

sektöründe ürünler standart ölçülere göre üretilmekte ve bu ölçüler beden numaraları olarak 
adlandırılmaktadır. Giysilerde kullanılan beden numaralama sistemleri nüfusun farklı 

demografik gruplarına uyacak şekilde antropometrik verilere dayanmaktadır. İnsan 

vücudunun belirli ölçülerini sabit kabul edip, hem üreticiler hem de tüketiciler bakımından 

kabul gören ve kullanım olanağı bulan bu gruplama işlemi standart beden olarak 

adlandırılmaktadır.  

Bu çalışmada amaç; hazır giyim sektöründe kullanılan standart beden ölçülerine göre 

hazırlanmış giysileri, üç farklı vücut tipine sahip bireylerdeki duruş farklılıklarını ortaya 

koymak ve bunun yanı sıra vücuda uygunluk eğilimlerini belirlemektir. Giysilerin vücuda 

uygunluğunun analizi için, en sık rastlanan vücut şekillerinin belirlenerek ve bu vücut şekilleri 

için standart bedende hazırlanan eteklerin üç farklı vücut tipine sahip bireylerdeki duruş 
farklılıklarını ortaya koyarak; vücuda uygunluklarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hazır giyim sektörü, Vücuda uygun giysi, Antropometri, Vücut 
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Öz 

 

20. yüzyıl kadın mayolarında yeni bir çağ açmış, günümüzde ise modadaki değişim ve 

yeniliklerle beraber mayo tasarımları, çeşitlilikleri ve kullanıcı beklentileri farklılaşmıştır.  

Farklı vücut oranlarının oluşturduğu vücut şekilleri her türlü giysi kullanımında olduğu gibi 
mayo kullanımında da önemli bir değişkendir. Vücut şekli hem iyi bir estetik görünüm 

oluşturulmasında hem de kullanıcı açısından beklenen düzeyde giyim konforu sağlanmasında 

etkili olmaktadır. Artan yaşam standartları ve gelişen teknolojik olanaklar kullanıcı 

beklentilerinin giderek arttırmaktadır.  

Hem görünüm hem işlev hem de konfor beklentisi yüksek olması nedeniyle kadınların mayo 
kullanımına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin vücut şekillerine göre incelenmesini 

gerektirmektedir. Vücut şekillerine dair farklı sınıflandırmaların incelendiği araştırmalar hazır 

giyim sektöründe kullanılan giysi kalıplarını vücut şekilleriyle ilişkilendirilmesine olan 

ihtiyacı ortaya koymaktadır (Şen, Öndoğan, Tuna( 2009), Devarajan(2004), Çileroğlu (2010), 

Kişoğlu (2006)).  

Kadınların mayo kullanımında vücut şekillerine göre yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin 

belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada;  satın alma sıklıkları, marka tercihlerinde etkili olan 

özellikler, tercih edilen model özellikleri ve vücut uyumuna yönelik görüşleri 

değerlendirilmiştir. Betimsel yönteme sahip olan araştırmanın verileri araştırmacılar 

tarafından geliştirilen anketin tesadüfi yöntemle 220 kadına uygulanmasıyla elde edilmiş ve 
bazı tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilerek tartışılmıştır. Araştırmada belirlenen 

beklentilerin tasarım ve ölçülendirme süreçlerinde dikkate alınarak karşılanabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadınların mayo kullanımında yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin 

vücut yapılarına göre incelenmesi  
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 Güzel sanatlar alanında en iyi sözel sunum ödülünü almıştır.   
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Dekonstrüksiyon Kavramsalında Moda Tasarımı (Giysi Modası) Örneği 
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Öz 

 

Günümüz dünyasının düşünce özelliklerini yansıtan postmodernizm, post yapısalcılık ve 

dekonstrüksiyon gibi birçok felsefi düşünce ile beslenir. Felsefe düşünürü Jacques Derrida’ 

nın ortaya koyduğu postmodern felsefe içinden türemiş ‘dekonstrüksiyon’ kavramı da birçok 
alanda tanımlanmaya, etkililiğini arttırmaya devam etmektedir. Bu alanlardan biri de moda 

tasarımıdır. Moda tasarımı, 1980’lerin ilk yıllarında dekonstrüksiyon kavramı ile tanışmış ve 

günümüzdeki etki kapsamını genişletmiştir. Kendini sürekli yenileyen bir sisteme sahip olan 

moda tasarımında, dekonstrüksiyon fikir ve uygulamaları yenilenme süreçlerine değerli 

katkılar sağlamaktadır.  

Dekonstrüksiyon oldukça geniş, belirsiz, ucu açık ve değişen dünya görüşlerine göre yeniden 

yorumlanabilen bir anlama sahiptir. Bu sebeble giysi modası alanında dekonstrüksiyon ile 

ilgili araştırmalar incelenirken eksiklikler, dağınık bilgiler mevcut olmakla birlikte ve 

sebebininde  dekonstrüksiyonun özünde belirsizlik olması ilede ilişkilendirerek bu çalışma 

için daha net veriler elde edilmeye çalışılacaktır.  

Bu çalışmada amaç; giysi tasarım unsurlarını dekonstrüksiyon kavramsalıyla tartışmaktır. 

Dekonstrüksiyon modası kavramının içeriği, varolan dekonstrüksiyon uygulamaların 

incelenmesi ve hangi uygulamaların dekonstrüksiyon kapsamına dahil edilebilirliği 

araştırılmıştır. Dolayısıyla bu araştırma için özgün görsel analiz formu hazırlanmıştır. Görsel 

analiz formu, iki kategoriden oluşmaktadır;  dekonstrüksiyon giysisinin görünüm özellikleri 
ve giysinin dekonstrüksiyon analizi. 

Giysinin dekonstrüksiyon analizinde; dekonstrüksiyon öğelerinin (yapısızlaşma, yeniden 

yapılandırma, metinlerarasılık, merkezsizleşme) giysi modası alanında nasıl ve neden karşılık 

bulduğu araştırılmıştır. Dekonstrüksiyon giysisinin görünüm özelliklerini belirlemeninde 

çalışmayı daha kapsamlı kılacağı düşünülmektedir. Dekonstrüksiyon öğeleri giysi tasarım 
öğeleriyle karşılaştırılmış ve karşılaştırma sonucu oluşturulan tartışmalarda bu araştırmanın 

bulgularını oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jacques Derrida, Dekonstrüksiyon, Giysi modası  
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Moda Tasarım Eğitimini Geliştirme Kapsamında (Meslek Yüksekokulu) Escola 
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Öz 
 

Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda 

olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler 

ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Değişen dünya koşulları, her 
kademede bireyin eğitim gereksinimlerinin de yenilenmesini zorunlu kılmakta ve bu 

bağlamda sanat ve sanat eğitimi de payına düşen değişimi yaşamaktadır.  

Geleneksel eğitim sistemleri geçerliliğini yitirmiş, yeni teknolojiler eğitime yeni boyutlar 

kazandırmış, bu doğrultuda gelişen toplumların gereksinimlerini karşılayacak çağdaş eğitim 

anlayışı yaygınlaşmıştır. 21. Yüzyıl insanının bu gelişmelere uyum sağlaması, toplumların 
gelişimine katkıda bulunmasında eğitime ve eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir.  

Günümüzde eğitimin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunma amacına 

yönelik olarak plânlanması, eğitim kurumlarında özellikle üniversitelerde uygulanan öğretim 

programlarının da bu amaçlar doğrultusunda yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu 

yapılanma, kalkınma çabasının başarıya ulaşması ve toplumun çağdaşlaşması açısından son 
derece önemlidir üniversitelerin bin yıl boyunca dimdik ayakta durabilmelerinin nedeni, 

yalnızca toplumu değil, aynı zamanda kendilerini de biçimlendirebilme ve yenileyebilme 

becerileridir (Aydın, 2010). 

Bu çalışmanın amacı; Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulu, Moda-Tasarım Bölümündeki eğitim-

öğretim yöntemlerini ve sürecini küresel gelişmelere uygun olarak geliştirmek ve kalitesini 
yükselterek uluslararası düzeye çıkarmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için proje kapsamında; 

Portekiz’de eğitim-öğretim veren “Escola Superior de Artes e Design” okulunun eğitim 

süreçlerinin ve eğitim uygulamalarının yerinde incelenmesi, buradan elde edilen bilgi ve 

yöntemlerin Adana Meslek Yüksekokulu programına uygulanabilirliğini araştırmak ve 

yapılabilecekler için ileriye dönük bir perspektif ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Moda, Tasarım, Mesleki eğitim, Adana Meslek Yüksekokulu  

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -110-  
 

Moda Pazarlama’sında Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing 
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İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Teknolojinin hızlı gelişimi sosyal mecraların güncellenmesine ve yeni özellikler sunmasına 

zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kullanımının, takip etme eyleminin ve 

izlenme oranlarının da her geçen gün arttığı görülmektedir. Veriye ulaşabilmenin artık çok 

kolay olduğu zamanlardayız. Her şey için internetten araştırma yapabilme, bilgi alabilme 

imkanımız var. Aynı özellik de ki farklı markaların ürünlerini sosyal mecralar (instagram-
youtube) vasıtasıyla tüketicilerle buluşması hem kolay hem de artık çok etkileyici. Bu 

etkileşimin, büyük kısmını etkileyen fenomenler tarafından artık pazarlamaya yansımakta. 

 Sosyal mecraların kullanım oranında ki artış, bu mecralarda içerik üretilmesini beraberinde 

getirmektedir. İnstagram, facebook, twitter derken youtube’ un son zamanlarda içerik üretilme 

konusunda önemli bir mecra haline geldiği görülüyor. İçerikler belli bir kitleye sahip fenomen 
(influencer) dediğimiz kişiler tarafından oluşturulmakta ve bu içeriklerin daha çok moda, 

güzellik, seyahat gibi konular üzerine olduğu görülmektedir. Fenomenlerin oluşturduğu bu 

içerikler sıklıkla ve merakla takip edilmektedir. Bu durum markaları önemli ölçüde 

etkilemektedir. Çünkü; marka sahipleri, ürünlerinin reklamlarını önemli bir sosyal medya 

mecrası olan youtube sayesinde hem kolay, hızlı hem de fenomen olmuş tanınmış kişiler 
tarafından kendi youtube kanallarında hedef kitle ile buluşturmalarıdır. Fenomenler 

markaların ürünlerini deneyimlemiş veya denemeden hedef kitle ile o an videoyu çekerken 

deneyimlemesi hedef kitleyi, ürünlerin özelliklerini tanıma ve satın alma konusunda daha çok 

etkilemektedir. Bu durum pazarlamaya influencer marketing’i getirmektedir. Sosyal 

medyanın evrensel platform olması dolayısıyla son yıllarda ki instagram ve youtube kullanım 
artışı tüketicilerin markalarla konuşma, markaları tanıma ve etkileşim kurma imkanı 

tanımaktadır. Fenomenler tarafından deneyimlerin paylaşılması ve hatta fenomenlerin kendi 

sayfalarında ki kişisel paylaşımlarında giymiş oldukları kıyafetlerin hangi markaya ait olduğu 

bile merak edilmekte ve markaları tanıyıp etkileşim kurma imkanı tanımaktadır.  Çalışmanın 

amacı/hedefi, içerik üreticilerinin sahip oldukları youtube kanalları sayesinde, marka işbirliği 
bazında oluşturulan strateji ve hedef kitlenin bu içerikleri nasıl karşıladığının pazarlama 

üzerinde etkisinin önemi üzerinde durmak. Moda ürünlerin, instagram ve youtube 

fenomenleri tarafından tüketicilerle paylaşımlarda ya da story’ler de buluşturması merak, satın 

alma ve markayı tanıma açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka 

sahiplerinin influencer marketing stratejileri neler olabilir nelere dikkat edebilirler bu hususlar 
üzerinde durarak pazarlamaya yeni bir yaklaşım olan influencer marketinge genel bir bakış  

açısında bulunmak ve teknolojik gelişimi, tüketici istek ve değişimleri göz önünde 

bulundurarak pazarlama ve marka sahiplerine öneriler sunmak.  

 

Anahtar Kelimeler: Fenomen pazarlaması, Influencer marketing, Youtube, Moda 
endüstrisinde influencer marketing, Sosyal medya, Moda pazarlaması  
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Duygulara Tepki Veren Akıllı Moda Tasarımları 
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Öz 

 
Akıllı tekstillerin kullanımlarının teknik ve medikal uygulamalar dışında moda tasarımlarına 

da hızlı nüfuzu, tasarım alanında bambaşka bir boyuta geçilmesini sağlamıştır. Tasarımcıların, 

 konvansiyonel malzeme ve yöntemlerin dışında yeni malzeme ve yöntemlere yönlenmeleri 

çağın gerekliliği haline gelmiş; interaktif çalışmalar ön plana çıkmıştır. Duygulara tepki veren 

moda tasarımları, kişinin kendini ifade ve anlama alanını arttırmakta ve bu şekilde iletişim 
problemlerine çözüm bulmaktadır. ‘Emotive technology’ yani ‘duygusal teknoloji’ olarak 

adlandırılan duygulara tepki veren moda tasarımları, vücut parametrelerinin ölçülerek 

duyguların analiz edildiği tasarımlarıdır. Bu çalışmada duygulara tepki veren moda tasarımları 

doküman incelenmesi yapılarak incelenmiştir. İçerik analiz formları oluşturulmuş; verilere ait  

bulgular analiz edilmiştir. Giysilerin büyük bir kısmı silüetleri bakımından fütüristik özellikler 
taşımaktadır. Ayrıca tasarımlarda kullanılan malzeme ve yöntemlerin de fütürist özelikler 

taşıdığı sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı giysiler, Akıllı moda tasarımları,  İnteraktif moda tasarımı, 

Duygusal teknoloji, Giyilebilir elektronikler 
 

Abstract 

 

In addition to technical and medical applications, the use of smart textiles has also enabled 

rapid penetration of fashion designs led to completely different dimension in the field of 
design. Designers' orientation to new materials and methods other than conventional materials  

and methods has become a necessity of the age; interactive work has come to the fore. 

Fashion designs that react to emotions increase the field of self expression and understanding 

and thus solve communication problems. Fashion designs that respond to emotions called 

'emotional technology' are designs that emotions are analyzed by measured body parameters. 
In this study, fashion designs that react to emotions were examined by making a document  

review. Content analysis forms were created. The findings of the data were analyzed. Most of 

the clothes have futuristic features in terms of their silhouettes. Also the materials and 

methods used in the design is also concluded that carry futuristic features. 

 
Keywords: Smart clothes, Smart fashion designs, Interactive fashion design, Emotive 

technology, Wearable electronics 
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Mücevher Tasarımı ve Uygulamada Elmasın Kullanımı 
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Öz 

 

Elmas kelimesinin kökeni Yunanca ‘adamas’ kelimesinin bir türevidir. ‘Sert, ateşe ve çeliğe 

dirençli, yenilmez, bükülmez, fethedilemez’ anlamlarında kullanılır.  

Sertliği (Sağlamlığı) ve diğer benzersiz özellikleri nedeniyle, ‘Elmas’ mücevher dışında da 

birçok alanda kullanılır. Bu araştırmada elmasın mücevherde kullanımı; tasarım, kesim ve 

mıhlama teknikleri açısından önemi dikkatte alınarak incelenmektedir.  

Tarihsel açısından incelendiğinde; gezegendeki en değerli ve en ilgi çekici taşlardan biri olan 

‘elmas’ yüzyıllar boyunca birçok medeniyet tarafından saygı görmüş ve çağlar boyunca 

mistik güçlerin ve inanılmaz güzelliklerin taşıyıcısı olarak kullanılmıştır. Araştırmalar İlk 

elmasın yaklaşık 3000 yıl önce Hindistan'da keşfedildiğini ortaya çıkarmıştır. Işığın kırma 

özelliğinden dolayı değerli sayılan elmas, kötülüklere karşı korunmak için tılsım olarak 
kullanılmıştır.  

Elmasın dünyanın en değerli ve en tanınan taşı olmasının nedeni, optik özellikleri veya ışığa 

karşı verdiği tepkidir.  Elmas, ‘adamantin’ olarak bilinen çok parlak bir parıltıya, yani metalik 

olmayan bir parlaklığa sahiptir. Onun parlaklığı, yüzeyine çarpan ışığı yüksek bir yüzde 

yansıtmasından ve elmas taşlara ‘ışıltı’ veren bir özellikten kaynaklanmaktadır. Elmas sahip 
olduğu geniş dağılım özelliği nedeniyle içinden geçen beyaz ışığı bileşen renklerine ayırır.  

Elmasın, kuyumcu vitrinine ve oradan alıcısı için kutuya girmeden önce geçmesi gereken 

uzun bir yolu vardır. Dünyada keşfedilen elmasların büyük çoğunluğunun mücevher 

kalitesine uygun taşlar olmaması dikkat çekicidir Aslında elması taş olarak değerli kılan ve 

nadir yapan sadece bulunabilirliği değil aynı zamanda onun enfes güzelliğini ortaya çıkaran 
yetenekli sanatçı ve zanaatkarların bulunabilirliğine de bağlıdır.  

Tarihin her döneminde insanlar tarafından sevilerek kullanılan, aşkın sembolü olarak 

adlandırılan bu gizemli taşın mücevher haline gelmesinde; montürünün tasarımı, taşın 

mıhlanması çok önemlidir.  Nesilden nesile geçen bir aile yadigarı aurası taşıması, elmasa has  

bir özelliktir.  
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Öz 

 

Günümüzde bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda kayıt altına alınan veri 

oranı her geçen gün artmaktadır.  Veri iletişim teknolojileri bu alanda önemli rol 

oynamaktadırlar.  Kuruluşlar için büyük ölçekli veri içinde kullanılabilir ve anlamlı bilginin 

elde edilmesi oldukça önem kazanmıştır.  Böyle bir bilgi stratejik karar alma aşamasında 

karar vericiler için çok fayda sağlayacaktır. Veri büyüklüğü doğrultusunda veri madenciliği 
kavramı ortaya çıkmış olup,  mevcut analiz yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda etkin 

sonuçlar üretmektedir. Veri madenciliği, veritabanı, veri ambarı ya da diğer veri 

kaynaklarındaki büyük ölçekli bir veri seti içindeki veri türleri (nitelikler) arasındaki ilişkileri 

ve ortak özelliklerini ortaya koyan ya da mevcut veriden tahmin yapan veri madenciliği,  

bilgiye erişim sürecinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bilgi keşif süreci ETL (extract, 
transform, load) süreci ile başlar. Bu süreç şu adımları içermektedir: bir veri kaynağından ham 

verinin elde edilmesi, veri üzerinde ön işlemler gerçekleştirilmesi ve ardından işlenmiş  

verinin veritabanı ya da veri ambarı gibi çeşitli veri saklama ortamlarına aktarılması. Veri ön 

işleme tekniği; ham verinin, ilgili veri madenciliği projesinin kapsamı doğrultusuna uygun 

hale getirilmiş ve temizlenmiş bir veriye dönüştürülmesi için uygulanır. Söz konusu ETL 
sürecinin ardından, uygulanacak veri madenciliği yöntemlerinin seçimi yapılır.  Seçilen 

yöntem uygulanır ve bir model oluşturulur.  Oluşturulan model ile elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda bilgi keşfi gerçekleşir. Bilgiyi keşfetmek amacıyla uygulanabilecek çeşitli veri 

madenciliği yöntemleri mevcuttur. Bilgi keşif sürecinde uygulanan veri madenciliği 

yöntemlerinden biri olan sınıflandırma yöntemi, öğrenmeye dayalı çeşitli algoritmalar 
içermektedir. Bu yöntem büyük ölçekli bir veri içinde gizli kalmış örüntüleri keşfetmek 

amacıyla uygulanır.  

Bu çalışmada C4.5, C5.0 ve Gini isimli üç adet sınıflandırma algoritması ile bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla açık kaynak kodlu R dili uygulanarak, her üç sınıflandırma 

modeli için karar ağaçları geliştirilerek, karar kuralları oluşturulmuş ve bu modellerin 
gerçekleştirdiği tahmin değerlerinin doğruluğuyla ilgili olarak performans ölçüm değerleri 

elde edilmiştir. Ayrıca, en iyi performans ölçüm değerine sahip bir model ele alınarak, söz 

konusu modelden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma yöntemi, Sınıflandırma algoritmaları, R dili, Gini 

algoritması, C.50 algoritması, Karışıklık matrisi 
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Öz 

 

Dünya Güreş Birliği tarafından ilk kez 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sıralama kuralları 

değiştirilerek, seri başı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise değişen 
sıralama kuralına göre 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında seri başı olan güreşçilerin diğer 

sporculara nazaran madalya alma olasılığı ve Olimpiyat şampiyonu olma olasılığını Bayes 

yaklaşımı ile hesaplamaktır. Bu yaklaşımla seri başı olmanın avantajlı olup olmadığı 

değerlendirilmektedir. Araştırmada kullanılan veriler Rio Olimpiyat Oyunları sonuç 

kitabından elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, erkekler Greko-Romen stilde, erkekler 
serbest stilde ve kadınlar serbest stilde bir numaralı seri başı olan güreşçilerin olimpiyat 

şampiyonu olma olasılığı sırasıyla %67,0; %81,0 ve %62,0 olarak belirlenmiştir. Sonuç 

olarak, Rio Olimpiyat Oyunları güreş müsabakalarında seri başı olmanın Olimpiyat 

şampiyonu olmada büyük bir avantaj sağladığı görülmektedir. Olimpiyat oyunları 4 yılda bir 

geçekleştirildiği için sporcuların 4 yıllık Grand Prix turnuvalar, kıta ve dünya 
şampiyonalarında alınan madalyalar zorluk dereceleri ve madalya rengine göre 

puanlandırılmalı ve her ağırlık kategorileri için Olimpiyat sıralaması oluşturulmalıdır. Buna 

ek olarak seri başı olan sporcu sayısı 4 ya da 8 kişi olacak şekilde artırılmalıdır. Böylece seri 

başı olmayan sporcularında Olimpiyat şampiyonu olma olasılıkları artacaktır. Buda güreş için 

daha çekişmeli, rekabetçi, seyir zevki yüksek bir Olimpiyat oyunları ortaya koyacaktır. 
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 Beden eğitimi ve spor alanında en iyi sözel sunum ödülünü almış tır.   
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Öz 
 

Spor etkinliklerinin başarısı, etkinlik fikrinin başlamasından değerlendirilmesine kadar olan 

süreci kapsamaktadır. Etkinliğin girdi ve çıktıları ile görev alan bireylerin görevlerini 

yönetimsel amaçlara uygun olarak yerine getirmesi şeklinde değerlendirilir.  

Bu çalışmada, sportif etkinliklerde başarının yönetimsel açıdan açıklanması amaçlanmaktadır. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi kullanılmıştır.  

Araştırmacılar, araştırmanın verilerini, Altınordu F.K. tarafından düzenlenen ve 89 futbol 

okulundan 3400 sporcunun katıldığı 2018 yılı U8-U9-U10-U11-U12 ve U13 Sömestr 

Turnuvası’nda görev alan 10 antrenör, 3 yönetici ve 10 sporcu velisinden (toplam 23 kişi) 

toplamıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze 
görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler kayıt altına alınarak yazılı metin haline getirilmiştir.  

Elde edilen veriler, NVivo 9.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Bu araştırmada, katılımcı teyidi, uzman incelemesi ve uzun süreli etkileşim yoluyla iç 

geçerlik çalışması yapılmıştır. Ayrıca, verilerin inandırıcılığını artırmak amacıyla bulguların 

birbirleriyle tutarlılığı kontrol edilmiştir.  

Araştırmanın iç güvenirliğini sağlamak amacıyla bulgular, yorum yapılmadan sunulmuştur. 

Veriler üzerinde araştırmacılar ayrı ayrı kodlamalar yapmış ve kodlamalar karşılaştırılmıştır.  

Araştırmanın dış güvenirliğini artırmak için araştırmacıların çalışılan durumla ilgili ön 

deneyimleri, katılımcılar, araştırmanın yapıldığı ortam, verilerin analizinde kullanılan 

yöntemler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

Oluşturulan bilgi havuzunda katılımcıların organizasyona ilişkin görüşleri kodlanmıştır. Elde 

edilen kodlamalar temalara dönüştürülerek katılımcıların önem verdiği yönetsel başarı 

boyutları ortaya çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda yönetsel başarının olabilmesi için en 

önemli boyutların; örgütsel başarı,  bireysel kazanımlar, sosyal farkındalık, ekonomik maliyet, 

tesislerin niteliği olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Başarı, Yönetim, Spor etkinliği  

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -116-  
 

 

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Politikalarının Değerlendirilmesi 

 
Özlem AYVALI, Hüseyin GÜMÜŞ, Yunus YILDIRIM 

Mersin Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Ülkeler gelişme ya da zenginlikleri ile orantılı olarak farklı rekreasyon imkânlarına sahip 

olabilmektedirler. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sınıflandırılmasında önemsenen 

kriterlerden bir tanesi de toplumun boş zamanını nasıl değerlendirdiğidir. Topluma boş 

zamanlarını değerlendirmeleri için rekreasyon yelpazesi sunma görevi üstlenen kurumlardan 
bir tanesi de yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler toplumun ilgisi yönünde rekreasyonel 

etkinlikleri destekleyerek bunları halkın ayağına götürme yolunda bir dizi faaliyetlere 

girişmişlerdir. Günümüzde “Gelişmiş Ülke” olarak adlandırılan ülkeler yerel yönetimler 

vasıtasıyla birçok farklı alanda çeşitli projeler geliştirerek halkı rekreasyonel etkinliklere 

teşvik etmişlerdir. Bu araştırmada yerel yönetimlerin rekreasyon politikalarını ulusal düzeyde 
incelemek amaçlanmıştır. Yerel yönetimler ve rekreasyon ile ilgili Türkiye’de yapılan 

çalışmaların sistematik bir şekilde derlendiği araştırmada elde edilen bilgiler, güncel 

alanyazın ışığında tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, Rekreasyon, Boş Zaman 

Abstract 

Countries can have different recreational opportunities in proportion to their development or 

wealth. One of the criteria that is important in classifying the level of development of 

countries is how society evaluates leisure time. Local governments are one of the institutions 

responsible for providing recreational opportunities for leisure. Local governments have 
embarked on a series of activities aimed at promoting recreational activities in the interest of 

the community and taking them to the public. Today, developed countries are encouraging 

people to recreational activities by developing various projects in various fields through local 

governments. In this research, it was aimed to examine the recreation policies of local 

administrations at national level. In this study, the research carried out in Turkey on local 
governments and recreation has been compiled in a systematic way, the information obtained, 

have been discussed depending on the current situation. 

Keywords: Local goverment, Recreation, Leisure 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı; spor yapan ve yapmayan öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanmasının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın yürütülmesinde nicel 

verilere dayalı genel tarama ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme 
alma ve basit tesadüfi örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 

Konya ve Ağrı illerinde öğrenim gören 767 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

grubunu oluşturan toplam 767 katılımcının 395’i erkek, 372’si kadından oluşmaktadır. 

Çalışmada Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Kesici,  

Bozgeyikli ve ark. (2003) tarafından yapılan formunda 21 ifade bulunan, üç alt boyuttan 
oluşmuş, 5’li likert tipi “Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın 

değişkenleri ile ilgili bilgi elde etmek için örneklem grubu  “Kişisel Bilgi Formu” 

doldurmuşlardır. Araştırma genelinde spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan öğrencilere 

oranla temel psikolojik ihtiyaçlarının daha fazla karşılandığı sonucu elde edilmiştir. Konya ve 

Ağrı illerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılanmasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Konya’daki öğrencilerin temel psikolojik  

ihtiyaçlarının orta ve yüksek düzeyde karşılandığı, Ağrı ilinde ise öğrencilerin temel 

psikolojik ihtiyaçlarının düşük düzeyde karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Temel psikolojik ihtiyaç, Spor, Yeterlik  
 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyze the satisfaction of the basic psychological needs of 

the students who take exercises and don’t take in accordance with various variances.   While 
conducting the research, the universal screening model and relational screening model which 

are based on quantitative data were employed. The sampling of the research consists of 767 

voluntary students who study in the provinces of Konya and Ağrı.  Of the 767 participants 

who constitute the research group, 395 of them are males while 372 of them are females. In 

the study, “The Scale of Basic Psychological Needs” developed by Deci and Ryan (2000) and 
adapted into Turkish by Kesici, Bozgeyikli et al., (2003). It has 21 expressions, three sub-

dimensions and five point likert scale. The sampling group filled “the Form of Personal Info” 

in order to obtain the data related to the variants of the research. In general, it was concluded 

that the basic psychological needs of the students who take exercises were satisfied more than 

those who don’t take exercises. A significant difference was obtained between the students of 
primary and secondary schools in the provinces of Konya and Ağrı. It was found that the 

basic psychological needs of the students in Konya were satisfied at the moderate and high 

levels while the students of Ağrı had lower levels of satisfaction. 

Keywords: Basic psychological needs, Sports, Being related  
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Öz 

 

The purpose of this research is to study the state of the meeting expectations individuals who 

attend differend sport centers in Samsun from sports and sport centers. Of the 498 people who 
attended the study as a volunteer, 212 were females and 286 were males. In the research, 

Bingöl (2010)2s '' Scale of meeting level of the expectatitons from sport s centers'' was used. 

Significant differences between the responses given determined by t -test, ANOVA and LDS 

tests. The expectation meeting level of females  form sports and sports center was found to be 

3.87 and males was found to be 4.07. This difference as found to be statistically significant  
(p<0.001). Significant differences were found between the expectation meeting level from 

sports and sports center depending on age groups, dration of continuing to sports, income 

status, type of sport amde, and the status of payment of monthly dues (p<0.001). As a result, it 

is concluded that sports centers have a good expectation meeting level for those who go to 

these centers. These centers should do the necessary work in order to meet the expectations 
form sports and sports centers at a higher rate.  
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Öz 

 
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin serbest zaman tutumu ile mutluluk düzeyleri 

arasındaki ilişkinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmaya, Bartın 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 684 (454 erkek ve 230 

kadın) kişi katılmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi 

Formu”,  Ragheb ve Beard (1982) tarafından  geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Akgül ve 
Gürbüz (2011) tarafından yapılan “Boş Zaman Tutum Ölçeği: BZTÖ” ve Hills ve Argyle 

(2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Doğan ve Akıncı Çötok (2011) tarafından 

yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu”  kullanılmıştır. Verilerin analizinde; 

katılımcıların demografik özelliklerine göre, serbest zaman tutumu ve mutluluk düzeyleri 

arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla t-Testi ve ANOVA; değişkenler arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi için ise Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırmanın 

bulgularında; t-Testi sonuçlarında “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Korelasyon testi sonuçlarında “yaş” değişkeni ile katılımcıların 

mutluluk düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p˂0,05). Diğer taraftan, ANOVA testi sonuçlarında “bölüm” değişkenine göre BZTÖ 
“duyuşsal” alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p˂0,05). Bölüm değişkenine göre 

BZTÖ “duyuşsal” alt boyutu açısından anlamlı farklılığın Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında olduğu ve bu farklılığın Rekreasyon bölümü 

öğrencilerinin lehine olduğu bulunmuştur. Korelasyon testi sonucunda “aile geliri” değişkeni 

ile BZTÖ ve mutluluk ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
(p>0,05). Ancak, “kişisel gelir” değişkeni ile mutluluk ölçeği toplam puanları arasında düşük 

düzeyde pozitif yönde, BZTÖ alt boyutları ve toplam puanlarında düşük düzeyde negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p˂0,05). “Boş zaman süresi” değişkeni ile BZTÖ ve 

mutluluk ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p >0,05). Son 

olarak, BZTÖ ve Mutluluk ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak; katılımcıların boş zaman tutumu ve mutluluk 

düzeylerinin yaş, bölüm ve kişisel gelir gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği; BZTÖ ve 

mutluluk ölçeği arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 
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Öz 

 
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı iş dünyasında insan kaynağının önemi her geçen gün daha 

da artmaktadır. Bireylerin sergilemiş olduğu performans düzeyleri işletmelerin rekabet  

gücünü belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Kariyer uyum yeteneği, bireylerin hem 

eğitim hayatından iş hayatına hem de mesleki geçişlerde yaşayacağı uyum problemlerini 

azaltan ve onlara karşılaşacakları değişimlerle mücadele etme gücü kazandıran yeteneklerin 
bütünüdür. Bu çalışmanın amacı kariyer uyum yeteneğinin iş performansı boyutlarından olan 

görev ve bağlamsal performans üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda 

İstanbul il sınırları içinde muhasebe, banka ve sigorta mesleklerinde çalışan lara anket  

uygulanmıştır. 450 anketten elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre; kariyer uyum yeteneği boyutlarından olan kaygı, kontrol, merak ve güven 
boyutu ile görev performansı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 

kariyer uyum yeteneği boyutlarından olan kaygı ve merak boyutunun bağlamsal performans  

üzerinde pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer uyum yeteneği, Görev performansı, Bağlamsal 
performans 

Abstract 

In the world of business where competition is intense and the importance of human resources  

is increasing day by day. The level of performance that individuals exhibit is one of the 

factors determining competitive power of businesses. Career adaptability is the whole of the 
abilities that give individuals the power to combat change that they will face, as well as  

reduce compliance problems that they will experience in both career and professional life. 

The purpose of this study is to determine whether career adaptabilitiy is an effect on task and 

contextual performance from job performance dimensions. In this direction, a survey was 

conducted on working in the accounting, banking and insurance professions within the 
provincial borders of Istanbul. The data obtained from 450 questionnaires were analyzed by 

SPSS program. According to the analysis results; there was a positive relationship between 

task performance, anxiety, control, curiosity and confidence dimension of career adapt ability 

dimensions. Moreover, the anxiety and curiosity dimension of career adaptability dimensions 

was achieved as a positive effect on contextual performance.  

Keywords: Career, Career adaptability, Task performance, Contextual performance  
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Öz 
 

Giriş Hayatın her alanında var olan iletişim, örgütlerde de verimliliği etkileyen faktörlerin 

başında gelmektedir. Örgüt iletişimi, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için örgüt üyeleri 

tarafından simgelerin üretimi, iletimi ve yorumu olarak tanımlanabilir. Örgütlerde iletişim 

biçimsel (formal) yapıların yanı sıra biçimsel olmaksızın (informal) oluşmuş kümeler içinde 
gerçekleşmektedir. Örgütlerde biçimsel olmayan iletişim, örgüt performansı üzerinde biçimsel 

iletişim kadar etkili olabilmektedir. Bu kapsamda spor örgütlerinde de informal iletişimin 

nasıl yönetileceği önem taşımaktadır.  

Amaç Bu araştırmada, spor kulüpleri çalışanlarının informal ilişkiler ve informal iletişim 

algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Metot Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde 

tasarlanmıştır. Araştırma grubunu, Manisa ilindeki amatör futbol kulüplerinde yönetici, kulüp 

başkanı, antrenör ve kulüp çalışanı olarak görev yapan 286 (142 kadın, 144 erkek)  spor 

kulübü çalışanı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Memduhoğlu ve Saylık (2012) 

tarafından geliştirilen “İnformal İlişkiler Ölçeği” ve Uğurlu (2014)  tarafından geliştirilen 
“İnformal İletişim Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri için 

bağımsız t testi, tek yönlü ANOVA ve korelasyon testleri kullanılmıştır. 

Bulgular Elde edilen verilerin analizi neticesinde, örneklem kapsamındaki spor kulüpleri 

çalışanlarının informal iletişim ve informal ilişkiler alt boyutları ortalamaları yüksek tespit 

edilmiştir. Ayrıca alt boyutlar arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişkiler gözlemlenmiştir.  
Cinsiyet değişkeni açısından farklılıklar bulunmazken, medeni durum değişkeni açısından 

hem informel ilişkiler hem de informel iletişim alt boyutları arasında evli olan çalışanlar 

lehine farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca informel ilişkiler ve informal iletişim düzeylerinin 

çalışanların mevkilerine göre farklılaştığı söylenebilir.  

Sonuç Sonuç olarak, spor örgütlerinde biçimsel iletişim kadar biçimsel olmayan iletişimin de 
önemli yeri olduğu görülmektedir. Biçimsel iletişimin sağlıklı olmadığı örgütlerde, informel 

iletişimde ileti alışverişinin yüksek olduğu söylenebilir. Spor örgütleri için biçimsel iletişimin 

yanı sıra biçimsel olmayan iletişim kanallarının da yaygın bir şekilde kullanılması, örgütsel 

işleyişin etkili ve başarılı olmasında önemli bir unsur olarak düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Spor kulüpleri, İletişim, İnformel iletişim, İnformel ilişkiler  
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Abstract 

 
В науковій праці висвітлюються питання щодо реформування фізичного виховання в 

Україні. Окреслено етапи встановлення фізичного виховання в Україні кінця ХХ 

початку ХХІ століття. Встановлено, що в період незалежності України система освіти 

та система фізичного виховання розвивалася упродовж 4 етапів: І етап - 

концептуалізації (1991 - 1998 рр.); ІІ - етап трансформації (1999 - 2003 рр.); ІІІ етап - 
стабілізації (2004 - 2008 рр.); IV етап - реформування (2008 і до тепер). Окреслено 

основні особливості проведення освітніх змін в кожному з цих етапів. Особливу увагу 

приділено етапу реформування в умовах інтеграції України до Європейського Союзу 

під назвою: "Нова українська школа". Вивлено основні чинники, що спонукали 

реформуванню системи освіти та фізичного виховання в Україні. Представлено 
результати опитування 100 учителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів Львівської області. Узагальнено матеріали опитування фахівців. 

Проаналізовано ставлення учителів фізичної культури до проведення освітньої 

реформи "Нова українська школа" та компетентнісного підходу у фізичному вихованні 

школярів. Встановлено позитивне ставлення фахівців з фізичного виховання до 
впровадження освітніх реформ на сучасному етапі. Виявлено, що переважна більшість  

учителів фізичного виховання (78%) вважають можливим реалізацію ключових 

компетенетностей під час проведення уроку фізичної культури. 

 

Keywords: реформа системи фізичного виховання, нова украї 
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Abstract 

 

Українська мова – надзвичайно колоритна, лексично багата та різноманітна. Мову, як і 

національну культуру, творить її народ. Він її оберігає, розвиває, збагачує, але 

трапляються і негативні впливи, які порушують усталені мовні норми. Такий пласт 

лексики становлять так звані соціолекти. Це мова якою розмовляє певна соціальна 

група, прошарок або яка переважає всередині певної субкультури, спільноти. У  
мовознавстві таке мовне явище отримало назву – жаргон. 

Жаргон був предметом різноманітних наукових досліджень таких учених як О. Горбач, 

Й. Дзендзелівський, Л. Карпець, Л. Масенко, Л. Ставицька та ін.  

До найважливіших чинників, що накладають великий відбиток на мовлення виділяємо 

професію, рід занять, специфіку навчального закладу. Вважаємо, що виявлення та 
аналіз тих специфічних мовних одиниць, що функціонують у мовленні людей 

причетних до спорту, зокрема студентів, видається особливо актуальним. 

Мета дослідження – виявити закономірності формування спортивного жаргону в 

українській мові, з’ясувати причини його функціонування як складника мови  

спортсмена, виділити номінативно-тематичні групи жаргону. 

Для з’ясування причин появи жаргонної лексики, особливостей її поширення й 

використання серед студентів ЛДУФК (Львівського державного університету фізичної 

культури) було проведено ряд спостережень, анкетувань тощо. В анкетуванні брали 

участь студенти факультету спорту та факультету фізичного виховання.  

Опрацювавши результати анкетувань можемо стверджувати, що спортивний жаргон у 
мові студентів спортивного вузу — це інструмент професійної діяльності, за 

допомогою якого полегшується взаєморозуміння між самими студентами, студентами 

та тренерами. Спортивна термінологія буває досить складною для вимови (значна 

кількість таких назв іншомовного походження), тому користувачі для зручності, 

доступності видозмінюють деякі назви або повністю замінюють іншими. Наприклад, в  
аеробіці вживається розтяжка замість «стрет-чинг», в карате-до мурашки замість  

«маваши-цуки». 

Keywords: жаргон, спортсмен, спортивна термінологія, номін  
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Abstract 
 

OBJECTIVES: To present & evaluate an optimized method of physical rehabilitation of 

patients with pathology of KJ in the postoperative period by using CPM -therapy versus 

conventional physical rehabilitation treatment. 

METHODS: A comparative analysis of the results of rehabilitation of two clinical groups 
(main & control) of patients with pathology of KJ, aged 18 to 50 years (102 males and 77 

females). 

Rehabilitation treatment was performed on 2th day by 3 times for 5-10 min at minimum speed 

of motion and the degree of KJ flex from 5-15°; 3th day; 3-4 times for 15-20 min at minimum 

speed of motion from and the degree of KJ flex 10-25 °; 4th day; 3-4 times for 40-50 min at 
minimum speed of motion and degree of KJ flex from 25-45 °. Up-to three months the degree 

of KJ flex adjusted to 70-90°. 

THE CRITERIA OF SELECTION: All subjects were received KJ arthroscopy surgery. 

MAIN OUTCOME MEASURES: Knee flexion, pain (VAS), and Knee swelling (Index of 

elasticity RVG). Secondary outcomes; length of hospital stay, ADL. 

RESULTS: KJ flex pre-treatment, control group 81±4,5; main group (82±5,1).VAS pre-

treatment, control group 75 ±10,5; main group (76±10,1), Index of elasticity RVG, pre-

treatment, 97 ± 11,5; main group (96±7,5). 

Three months later of rehabilitation; in the control group, the KJ flex was 98±1,6 on average 

and in the main group (91±2,4). VAS was in control group 23 ±10,5; main group (33±9,5). 
Index of elasticity RVG, control group, 93 ± 7,0; main group (81± 8,5). 

By comparing, the intensity data of KJ flex, VAS, and Index of elasticity RVG, in the 2th 

group shows that CPM-therapy more affected in rehabilitation of postoperative period. 

CONCLUSION: This study supports adding CPM method to conventional physical therapy 

after KJ arthroscopy to reduce the recovery time. 

 
Keywords: Pathology of Knee joint, Knee arthroscopy, Postoperative knee joint  

rehabilitation, CPM-Therapy 
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Abstract 

 

Сучасне розуміння екотуризм багато в чому змушує переглянути традиційні уявлення 

про те, які види подорожей належать до нього. При цьому традиційні критерії – 

мотивація мандрівників  і обсяги туристичних потоків –  безумовно, важливі, але самі 

по собі не відіграють визначальної ролі. Основне питання, що повинні задати собі 

учасники екотуризму: який вплив на природне і культурне середовище роблять ці 
подорожі, які їх наслідки?  

У зв’язку з цим пропонуємо розрізняти певні норми функціонування екотуризму в 

Україні.  До них належать такі: діяльність, пов'язана з екотуризмом, має сприяти 

охороні довкілля як його основного ресурсу та забезпечуватись усіма необхідними 

економічними інструментами; необхідно запровадити заходи, які мінімізують збиток 
від туристичної діяльності, стимулювати розвиток тих її видів, що здійснюються на 

безвідходній основі або передбачають переробку відходів; інфраструктуру та 

туристичні об’єкти, що мають значний вплив на природу, потрібно передусім 

оцінювати з погляду їхнього впливу на природу; туристична діяльність має базуватися  

на екологічно чистих видах транспорту; потрібно розвивати екотуризм так, щоб він 
приносив дохід місцевим жителям і економіці загалом, забезпечував створення нових 

робочих місць і, де це можливо, сприяти використанню місцевих матеріалів і 

продуктів, традиційних навичок; потрібно при можливості обмежувати екотуризм в 

екологічно і культурно уразливих областях, усіх форм масового туризму в цих областях 

варто уникати; спортивна діяльність і відпочинок на свіжому повітрі, разом із  
спортивним полюванням і рибальством, особливо в екологічно уразливих областях, 

мають регулюватися так, щоби вони відповідали завданням збереження біорозмаїття та 

чинними нормам охорони довкілля. 

Якщо екотуристична діяльність може сприяти вирішенню природоохоронних завдань  

то необхідно усіляко стимулювати її розвиток. Для цього необхідно розробити критерії 
екотуризму і впроваджувати їх у програми навчання працівників сфери туризму, а 

також споживачі послуг повинні бути проінформовані про переваги охорони природи.  

Keywords: екотуризм, природоохоронна діяльність, економіm  
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Abstract 
 

Introduction. Modern scientific knowledge about the preparation of athletes with disabilities 

in strength sports is predominantly characterized by fragmentation which makes it impossible 

to operate an effective scientific and methodological support for the training of athletes in the 

adaptive sports. Mechanical transfer of approaches of general theory of athletes’ training to 
the training of athletes with disabilities in strength sports is the result of the lack of complex 

research of training system for athletes with disabilities. 

The purpose of research is to reasoning of the allocation of stages of preparation in the 

structure of training system for athletes with disabilities in strength sports. 

The following methods were used in this research: bibliographic study on the theoretical-
conceptual, methodological and practical essentials presented in the specialized scient ific-

methodical literature; study of documentary materials; method of investigation 

questionnaire; expert evaluation methods; method of mathematical statistics. 

Results. The analysis of results of the study shows that the reasoning of the structure of 

training system for athletes with disabilities should be based on objectively existing laws of 
the development of sporting skills of athletes in strength sports and the general concept of 

adaptive sports. According to the results of the questionnaire respondents shows that the 

structure of training system for athletes with disabilities in strength sports should be different 

from the structure that is characteristic for the Olympic sport and includes the allocation of six 

stages of training of athletes with disabilities as the sport and rehabilitation stage, the stage of 
initial preparation, the stage of basic preparation, the stage of sport improvement, the stage of 

maintaining peak performance, the stage of the process of gradual decrease of achievements. 

Conclusions: discovered that the structure of training system of athletes with disabilities 

athletes should include six stages. Direction and duration of stages depends on the regularities  

of the development of sporting skills and the level of saved motor ability of athletes with 
disabilities.  

Keywords:  Training, Athletes with disabilities, Structure, Strength sports.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -127-  
 

Kırgızistan Milli Takım Sporcularının 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Öncesi Hazırlık 

Dönemi Bazı Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi 

 
Bilal DEMİRHAN

1
, Dzhiparkul ABDYRAKHMANOVA

1
, Kanat DZHANUZAKOV

1
, 

Serdar GERİ
2
 

1
Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, KIRGIZİSTAN 

2
Artuklu Üniversitesi, Mardin, TÜRKİYE 

 
 

Öz 

 

Bu çalışmada Kırgızistan Milli takımını oluşturan dört farklı branş sporcularının bazı solunum 

fonksiyonları incelenmiştir. Araştırmaya 9 Greko-Romen stil güreşçi (24±4,5 yaş), 10 serbest 
stil güreşçi (22,10±3,21 yaş), 8 judocu (23,6±1.89 yaş), 8 erkek atlet (22,29±2,87 yaş) ve 3 

kadın atlet (21,67±2,08 yaş) olmak üzere 35 erkek ve 3 kadın milli sporcu dahil olmuştur. 

Sporcuların 2016 yaz olimpiyat oyunları öncesi hazırlık döneminde Solunumla ilgili zorlu 

vital kapasiteleri (FVC), bir saniyedeki zorlu eksprasyon volümleri (FEV1) ve en yüksek 

ekspirasyon akım (PEF) düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirilmesi SPSS 21.0 
bilgisayar paket programı ile yapılarak gruplar arasındaki farkın tespitinde “Student T” testi 

kullanılıp, P<0,05 düzeyindeki farklılıklar anlamlı olarak kabul edilmiştir. Judocularda tespit 

edilen FVC değerleri erkek atletlerle bezer sonuçlar yansıtırken (p>0,05), diğer branşlardan 

önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Güreş ve atletizm sporcularının FVC düzeyleri 

benzer sonuçlar yansıtmıştır (p>0,05). Judo ve erkek atletlerin PEF düzeyleri benzer 
bulunmuştur (p>0,05). Erkek atletlerin PEF sonuçları Kadın atletlere oranla önemli düzeyde 

yüksek bulunurken (p<0,05), güreşçilerle benzer sonuçlar yansıtmiştir (p>0,05). Grekoromen 

güreş, serbest güreş ve kadın atletlerin PEF skorları istatistiksel olarak farklılık 

göstermemiştir (p>0,05). Judoluların FEV1 sonuçları Grekoromen güreşçilerle benzerlik 

gösterirken (p>0,05), serbest güreş ve atletizm sporcularından önemli düzeyde yüksek 
bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, Judo sporcularının FVC, PEF ve FEV1 düzeyleri 

araştırmaya dahil olan diğer branşlara göre daha iyi düzeylerde olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyonları, Güreş, Judo, Atletizm 
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Abstract 
 

З урахуванням необхідності оптимізації процесу підготовки студентів інститутів  

фізичної культури до професійної діяльності, постало питання у розроблені моделі 

формування професійної компетентності майбутнього менеджера фізичної культури і 

спорту. Формування особистостей у процесі навчання безпосередньо залежить від їх 
ставлення до набуття навичок професійної діяльності й отриманих знань. 

Своєю чергою ефективність цього процесу залежить від досвіду педагогічної діяльності 

викладачів фізичної культури, їхньої універсальності, багатофакторності, уміння так 

організувати навчальний процес, щоби він значною мірою сприяв підвищенню рівня 

засвоєння навчального матеріалу, спрямованого на формування студентів професійної 
компетентності. Відповідно до професійної позиції викладачів, які забезпечують 

процес формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної 

культури і спорту, в моделі варто простежити, щоб вони враховували такі чинники: їхні 

професійні позиції,  які мають реалізовуватися в рамках освітнього процесу 

відповідного навчального закладу; освітній процес, спрямований на освоєння фахових 
компетенцій та вміння студентів застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.  

Модель має враховувати особливості поетапного формування у фахівців знань та умінь  

щодо професійної діяльності. На початковому етапі необхідно вивчити ринок праці 

стосовно потреб навичок у підготовці майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту 

та відповідно до кон’юнктури ринку готувати фахівців, які здатні ефективно 
забезпечити розв’язання поставлених перед ними завдань.  

На наступному етапі підготовка спортивних менеджерів спрямована на застосування  

практик, набутих під час навчання. Зокрема, ці фахівці мають уміти: організовувати й 

керувати довіреною їм ділянкою спортивного комплексу; виконувати вимоги щодо 

ефективної організації діяльності персоналу; управляти ресурсами і витратами 
розроблених спортивних проектів; ухвалювати ефективні управлінські рішення з  

урахуванням досягнутих результатів та кон’юнктури ринку. 

На завершальному етапі підготовки менеджери фізичної культури і спорту з уже 

набутим рівнем професійної компетентності мають уміти реалізувати розроблені 

проекти, спрямовані на створення відповідної інфраструктури та залучення населення  
до масових фізкультурно-спортивних заходів тощо. Отже, модель має бути моделлю 

ухвалення рішень. Успішність упровадження такої моделі на практиці залежитиме від 

дотримання наукових підходів до її побудови, а саме: визначення чітко обґрунтованих 

завдань і вибору стратегії, її реалізації з подальшою апробацією, упровадження та 

можливості вдосконалення й коригування. 

Keywords: модель, компетентність, менеджер, фізична культу&l 
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Abstract 
 

Перевидання у 2014 році книг «Нова кухня вітамінова» (1928) і «Як добути красу і 

задержати молодість та здоровля» (1929) повернуло з непамʼяті імʼя Осипи Семенівни 

Заклинської (із родини Середів, 10.09.1894-17.07.1972). Автор ділиться життєвим і 

професійним досвідом в галузях кулінарного мистецтва (перша книга), гімнастики, 
гігієни та косметології (друга книга). Обидві праці композиційно узгоджені: 

поділяються на три розділи, містять загальні настанови та ряд конкретних приписів із  

наскрізною нумерацією. Тим, що видання становлять цілість у розкритті широкого кола 

питань, вони вигідно вирізняються на тлі кулінарних книг (З.Клиновецька, О.Франко, 

Д.Цьвєк). В них крім практичних порад і рецептів – проблематики, зав’язаної на 
повсякденні українок в Галичині першої третини ХХ ст. –  окреслюється вистраждане 

нелегкими життєвими обставинами переконання О. Заклинської в необхідності 

кожному в силу своїх сил і компетенції наближувати час Української державності. 

Виснувані нею принципи здорового способу життя в умовах миру та виживання в час 

випробувань актуалізуються в ХХІ ст. Їх маємо виділити та ввести в науковий обіг.  

Йти до величної мети, значить повсякденною працею в своєму господарстві і 

«поступовістю» формувати у власному домі та оточенні український простір –  

тримання чистоти в побуті, правил гігієни, розпорядку дня, вміння зарадити собі і 

родині. За основний обов’язок українки визнається плекання молодого покоління за 

допомогою збалансованого харчування (відживи) та раціональне виховання тіла і духу. 
«Зреформуймо нашу кухню, а станемо на добрій дорозі до відродження нашого народа 

і піднесення життєвих сил у наших дітей». Третина матеріалу цілком присвячена темі 

здоров я̓ жінки. Запоруку краси, принадності і щастя автор вбачає в руховій активності. 

Поданий комплекс із 8 вправ у розділі «Руханка і спорт» для підтримання здоровʼя. 

Розглянуті поширені європейські руханкові системи дозволяють пізнати стан фізичної 
культури в Галичині міжвоєнного періоду. Не менш інформативний розділ «Ритміка і 

танець», адже О. Заклинська проводила уроки ритміки в школах, допомагаючи доньці –  

всесвітньовідомій танцівниці Олені Ґердан-Заклинській. Книги Осипи Заклинської 

дають нам причислити її до теоретиків національного фізичного виховання. 

Keywords: Заклинська, оздоровлення, тіловиховання  
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Gender Education of Preschool Children in Physical Education Lessons 
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Abstract 

 

Transformation of gender relations in modern Ukrainian society, rethinking the role and place 

of women in various spheres of social activity, as well as the necessity to study the basis of 

gender knowledge in the education system, determine the relevance of the chosen topic of 

research. 

The gender education of children should begin in the preschool age, when gender resistance is  
formed. For example, methodological methods of tender education of preschool children by 

means of physical education are not developed enough.  

Parents' gender education needs  to be improved: 35% of parents mistakenly identify sexual 

and gender education, and 25% frankly admit that they do not know the correct answer;  

Every fourth or fifth adult agrees with the emerging gender stereotypes: they consider boys 
more gifted in sport (25%), and girls are less active in sports (20%);  50% of parents do not 

know that gender education is taking place during physical education, and 20% are convinced 

that their means and forms of physical education can not form the gender identity of children.  

Although 65% of parents call the problem of gender education of children relevant, the 

majority (80%) of them speak for the joint education of children of different sex, moreover,  
(75%) parents consider it inappropriate to divide children into physical education classes into 

subgroups of boys and girls.  

Competence of educators in the issues of gender education of children is also low: 65% of 

teachers consider gender and gender education identical processes;  40% mistakenly believe 

that it is impossible to form gender identification in children in physical education classes;  
many (80%) of educators are convinced that it is inappropriate to differentiate the conditions 

of physical education depending on gender;  It is also not appropriate, in their opinion, to 

divide children into groups depending on sex during physical education classes in a 

kindergarten (65%).  

The majority of teachers are giving birth to the motherland in the tendering process for 
children, because 85% of educators believe that education in the family significantly 

influences the development of differences between boys and girls.  Teachers are deprived of 

gender stereotypes in thinking: yes, most of them (80%) consider themselves equal in the 

family life of a man and a woman; they (65%) do not consider a baby to be obese from boys; 

(55%) deny that boys are more gifted in sports, while girls are less active in sports (70%). 

Keywords: Children, Gender education, Physical education  
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Reform of Physical Education in Ukraine at the Present Stage 
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Abstract 

 

В науковій праці висвітлюються питання щодо реформування фізичного виховання в 

Україні. Окреслено етапи встановлення фізичного виховання в Україні кінця ХХ 

початку ХХІ століття. Встановлено, що в період незалежності України система освіти 

та система фізичного виховання розвивалася упродовж 4 етапів: І етап - 

концептуалізації (1991 - 1998 рр.); ІІ - етап трансформації (1999 - 2003 рр.); ІІІ етап - 
стабілізації (2004 - 2008 рр.); IV етап - реформування (2008 і до тепер). Окреслено 

основні особливості проведення освітніх змін в кожному з цих етапів. Особливу увагу 

приділено етапу реформування в умовах інтеграції України до Європейського Союзу 

під назвою: "Нова українська школа". Вивлено основні чинники, що спонукали 

реформуванню системи освіти та фізичного виховання в Україні. Представлено 
результати опитування 100 учителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів Львівської області. Узагальнено матеріали опитування фахівців. 

Проаналізовано ставлення учителів фізичної культури до проведення освітньої 

реформи "Нова українська школа" та компетентнісного підходу у фізичному вихованні 

школярів. Встановлено позитивне ставлення фахівців з фізичного виховання до 
впровадження освітніх реформ на сучасному етапі. Виявлено, що переважна більшість  

учителів фізичного виховання (78%) вважають можливим реалізацію ключових 

компетенетностей під час проведення уроку фізичної культури. 

Keywords: реформування, фізичне виховання  
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Abstract 

 

The purpose of this research was to examine the level of human rights attitudes in sports and 

authenticity of professional football (soccer) athletes. The research participants were all 

considered professionals by the Turkey Football Federation. They belonged to the Super 
League, 1st League, 2nd League or 3rd League teams. 1912 were randomly selected from 674 

players actively playing. This researcher created a socio-demographic information form, the 

authenticity scale, which was validated by Akın and Dönmezoğulları (2012). The players also 

filled out the Human Rights Attitude in Sports Scale, validated by Sadık (2014). The 

Kolmogorov-Smirnov test statistic was used for the distribution of obtained data and 
parametric tests were used for statistical analysis. Personal information about the candidates  

was determined by the scale total scores and frequency (f) and percent (%) values. The one-

way ANOVA test was used to compare the scores obtained from the scales according to age, 

sports age, league, position, and educational status. The LSD statistic was used in post-

hoc tests to determine the source of differences. The results showed that the football players' 
attitudes towards human rights and their level of authenticity differed according to age, sports 

age, league and educational attainment. Football, or soccer, a popular occupation in Turkey 

and throughout the world, is considered by the society and these aspects lead the society. It is 

believed that the results are indicative of general societal attitudes, that people's attitudes and 

beliefs about human rights can be improved, and that the sports society for everyone can take 
more place.  

 

Keywords: Human rights, Sport, Footballer, Uniqueness 
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Öz 
 

Çalışmanın amacı Muay Thai antrenörlerinin karar verme stratejilerinin farklı değişkenlere 

göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 22 

(%18.5) “Kadın” ve 97 (%81.5) “Erkek” toplam 119 farklı kategorilerdeki Muay Thai 

antrenörü çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmada, Muay Thai antrenörlerinin karar verme stratejilerini ölçmek amacıyla, Mann ve 

diğerleri (1998), tarafından (Melbourne Decision Making Questionary) karar vermede öz  

saygı ve karar verme stillerini karşılaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan bir 

ölçektir. Ölçek Deniz (2004), tarafından karar verme stillerinin belirlenmesi amacıyla 

Türkçeye uyarlanmıştır. Melbourne Karar Verme Ölçeği iki kısımdan oluşmaktadır. I. kısım: 
Karar vermede öz saygıyı belirlemeyi amaçlamaktadır. 6 maddeden ve tek alt faktörden 

oluşmaktadır. II. kısım ise karar verme stillerini belirlemeyi amaçlayan, 22 maddeden ve dört  

alt faktörden oluşan bir ölçektir. 

Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) 

yöntemleri; verilerin normal bir 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. 

Sonuç olarak; katılımcıların yaşlarına göre “Karar Vermede Özsaygı” stilinde anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmış, katılımcıların cinsiyet, Muay -Thai branşında sporculuk ve milli olma 
durumları, refah düzeyleri ile yıllarına göre .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muay-Thai, Antrenörlük, Karar verme  
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12-16 Yaş Arası Basketbolcuların Durumluk Kaygı Seviyelerinin Değerlendirilmesi 
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Basketbol  Federasyonun 2016-2017 sezonu Altyapı 

faaliyetleri kapsamında 15-20/05/2016 tarihleri arasında Konya ilinde düzenlenen, U16 

Erkekler A Türkiye Şampiyonası ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 

2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-12 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan 

Anadolu yıldızları Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları'na  katılan sporcuların 
durumluk kaygı düzeylerini incelemek ve yorumlamaktır. Araştırma grubunu; 2016-2017 

sezonunda bahsi geçen şampiyonalara katılmış ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 352 

sporcu oluşturmaktadır. Tarama (survey) modeli esas alınarak yürütülen bu çalışmada;  

Spielberger ve arkadaşları (1963) tarafından geliştirilen,  Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği 

Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılan Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır.  
Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik 

paket program kullanılmıştır. Veriler yüzde, ortalama ve standart sapmalar verilerek 

özetlenmiştir. Veriler normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile 

test edilmiş ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım 

göstermediğinden ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında ölçek güvenirlik katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır.  

Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma sonucunda; bahsi geçen 

şampiyonalara katılan 352 sporcunun; Durumluk Kaygı Envanteri  puan ortalamaları 

sonucunda, Biyolojik Yaş, Antrenman Yaşı ve Cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tesp it edilirken, 15-16 yaş arası katılımcıların, 12-14 yaş 
arası katılımcılara göre daha yüksek seviyede durumluk kaygı seviyesine sahip oldukları 

gözlemlenmiştir. 
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Öz 

 

Çalışmanın amacı Muay Thai antrenörlerinin liderlik stillerinin farklı değişkenlere göre 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 22 (%18.5) 

“Kadın” ve 97 (%81.5) “Erkek” toplam 119 farklı kategorilerdeki Muay Thai antrenörü 
çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmada, Muay Thai antrenörlerinin liderlik stillerini ölçmek amacıyla; orijinal formu 

Chelladurai ve Sale (1980) tarafından geliştirilen SLÖ versiyonu beş alt boyut (eğitim-

öğretim, demokratik davranış, otoriter davranış, sosyal destek, ödüllendirici davranış) altında 

top lanmış 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan alt boyutların madde dağılımı ise; 
eğitim ve öğretim alt boyutunda onüç madde (1,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38), 

demokratik davranış alt boyutunda dokuz madde (2,9,15,18,21,24,30,33,39), otoriter davranış  

alt boyutunda beş madde (6,12,27,34,40), sosyal destek alt boyutunda sekiz madde 

(3,7,13,19,22,25,31,36) ve ödüllendirici davranış alt boyutunda beş madde (4,10,16,28,37) 

’dir. Ölçeği oluşturan her bir değişken 5’li Likert (1-Hiçbir zaman, 2-Nadiren, 3-Ara sıra, 4-
Sık sık ve 5-Her zaman) derecelendirmesi ile ölçülmektedir.  

Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) 

yöntemleri; verilerin normal bir 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. 

Sonuç olarak; katılımcıların liderlik stillerinin Muay -Thai branşında sporculuk yapma, milli 

olma ve antrenörlük kademelerine göre bazı alt boyutlarda anlamlı bir farklılık ortaya çıkmış, 

katılımcıların cinsiyet, yaş ve refah düzeylerine göre ise .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı belirlenmiştir. 
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Öz 

 

Bu araştırma, Türkiye’de slalom ve kayaklı koşu yapan genç erkek kayakçıların kendini 

fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma profillerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 30 genç 
erkek Slalom kayakçısı ile 20 genç erkek kayaklı  koşucu oluşturmuştur. Bursa Uludağ ve 

Kayseri Erciyes’te gerçekleşen milli takım kamplarında slalom kayakçılarının, Erzurum ve 

Uludağ’da gerçekleşen milli takım kamplarında ise kayaklı koşucuların değerlendirmeleri 

elde edilmiştir. Deneklerin beden imgesinden hoşnut olma düzeylerini ölçmek için Berscheid 

ve arkadaşlarının beden imgesi ölçeği, kendini fiziksel algılama düzeyini ölçmek için ise,   5 
alt boyutdan oluşan  kendini fiziksel algılama envanteri kullanılmıştır. Ayrıca kişisel bilgi 

formu kullanılarak deneklerin demografik yapıları hakkında veriler toplanmıştır. Beden 

imgesi doyumu ve kendini fiziksel algılama puanları açısından her iki grubun 

karşılaştırılmasında Mann Withney U testi   kullanılmıştır. Bu puanların deneklerin  

demografik özelliklere  göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için,  Kruskall-Wallis  
Testi yapılmıştır.   Kuruskall-Wallis Testi   sonucu en az .05   düzeyinde anlamlı çıkan Ki 

kare  değerleri için hangi gruplar arasında farklılıklar olduğunu görmek amacıyla Mann 

Withney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla 

Spearman Sıra Farkları Korelasyonu kullanılmıştır. Slalom kayakçıların ve kayaklı 

koşucuların beden imgeleri puanları arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (P<.05). 
Araştırma kapsamında ikinci değişken olarak slalom kayakçıları ve kayaklı koşucuların   

kendini fiziksel algılamaları açısından fark olup olmadığıdır. Kendini fiziksel algılama 5 alt  

boyuttan oluşmaktadır.  Bunlar  fiziksel kondisyon, genel fiziksel yeterlilik, kuvvet,  sportif 

yeterlilik ve  vücut  çekiciliğidir Bu alt boyutlardan elde edilen değerlerde slalom kayakçıları 

ile kayaklı koşucular arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>.05). Beden imgesi puanı 
ile fiziksel algılamanın alt boyutları arasındaki korelasyona  bakıldığında, beden imgesi ile 

genel fiziksel yeterlilik ve kuvvet arasında anlamlı bir ilişki bulunurken (P<.05) beden imgesi 

ile spor yeteneği ve fiziksel kondisyon arasında anlamlı bir ilişkiye  rastlanmamıştır (P>.05). 

Slalom kayakçılarının beden imgesinden doyum düzeyinin, kayaklı koşuculara göre daha 

fazla olacağı  görüşü, araştırma kapsamında değerlendirilen konularda anlamlı değerler 
içermesi, slalom kayağının uygulandığı alanları ve bu branşın uygulanma anındaki 

etkileşimlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Araştırmamızda slalom kayakçıları ile kayaklı 

koşucular arasında  fiziksel algılama açısından anlamlı ilişki  bulunmamasını  slalom kayağı 

yapan kişilerin çevresel etkilerden edindiği olumlu algılamayı, kayaklı koşucuların, kayaklı 

koşuya özel,  zorlu aerobik çalışmalar ve kuvvet çalışmaları yoluyla gidermeleri ile  
açıklanabilir.  
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Öz 

 
AMAÇ: Sosyal izolasyon (SI), sütten kesildikten kısa bir süre sonra başlayan (izolasyon 

yetiştirme, IR) veya yetişkinlikte (izolasyon konutları, İH) toplumsal bir tür içinde toplum 

üyeleriyle tam veya yakın komşuluk ilişkisi eksikliğini ifade eder. Bu hayvan modeli insan 

stresinde yaygın olarak kullanılmaktadır çünkü hem insanlardaki hem de insanlardaki sosyal 

izolasyon kaygı, saldırganlık ve hafıza zayıflığı gibi bir dizi psikolojik etkiden sorumlu 
olabilmektedir. Önceki deneyler, sosyal izolasyonun yaşlı kemiricilerde Alzheimer hastalığına 

benzer patofizyolojisini artırdığını göstermiştir [1]. Bununla birlikte, sosyal izolasyon ile 

Alzheimer hastalığı arasındaki etkileşimler hala bilinmemektedir. Bu çalışma, sosyal 

izolasyonun Tau proteinini ve ERK1 / 2 fosforilasyonunu nasıl etkilediğinin ve bir su labirenti 

görevinde öğrenme ve bellek performansını etkilediğinin hücresel mekanizmalarını 
araştırmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM Dört aylık erkek sıçanlar tek başına ya da grup konutlarına 3 hafta 

boyunca devam ettirildi. Ardından, izolasyon gövdesinin sıçanlarda mekansal biliş üzerinde 

farklı etkileri olup olmadığını araştırmak için mekansal çalışma ve referans bellek görevi 

kullandık. Mekansal öğrenme ve bellek, başka yerde [2, 3] açıklandığı üzere standart Morris 
su labirenti (MWM) kullanılarak değerlendirildi. Edinme performansını değerlendirmek için 

platforma gecikme zamanı (kaçış gecikmesi, EL), yol uzunluğu (mesafe taşınmış, DM) ve 

platforma olan ortalama mesafe (MDP) kullanılmıştır. Ayrıca, eğitilmiş farelerin 

hipokampüsünde Tau proteini ve ERK1 / 2 ifadelerini western blot kullanarak ölçtük.  

BULGULAR: Test başlangıcında karşılaştırılabilir değerlere rağmen, izolatlar son günün son 
üç çalıstaki toplumsal etkilere kıyasla kaçış platformuna göre anlamlı olarak daha uzun 

mesafeye sahiptiler. İzolatların, prob denemesinde sosyal gruplardan daha fazla hedef 

çeyrekte harcanmış toplam süre daha düşüktür. Prob araştırmasından 1 saat sonra yapılan 

Western blot analizi, ERK1 / 2 proteininin (Z = 2.30; P = 0.021) fosforilasyonu ve toplam 

ERK1 / 2 düzeylerinin (Z = 2.05; P = 0.041) önemli ölçüde düşük olduğunu ortaya koyarken, 
miktar toplamı ve fosforile P38-MAPK proteini karşılaştırılabilir kalmıştır. Tau total protein 

miktarı (Z = 2.30; P = 0.021), izolatlarda sosyal gruplara göre anlamlı derecede yüksekti. 

Sosyal izolasyon Tau'nun Ser 416'da hiperfosforilasyonunda artışa neden olurken (Z = 2.94; P  

= 0.003), Thr 231'de fosforilasyonu değiştirmedi (P> 0.05). 

TARTIŞMA: Bu, izolasyon muhafazası tarafından oluşturulan hipokampus bağımlı öğrenme 
ve bellekteki açıkların, orta yaşlı sıçanlarda Tau proteininin hiperaktivasyonu ve p42 / 44-

MAPK aktivitesinin zayıflatılması ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Böylece toplumsal 

izolasyonun Alzheimer hastalığına benzer patofizyolojisini yalnızca yaşlı insanlarda değil,  

aynı zamanda genç insanlarda daha da kötüleştirebileceği sonucuna vardık.  
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Elit Eskrimcilerde Sürekli Sportif Güven'in Değerlendirilmesi 

 

Yusuf BARSBUĞA 
Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, ülkemizde faal olarak yarışmalara katılan ve Türkiye Eskrim  

Federasyonun 2016-2017 sezonu resmi klasman sıralamalarında (kendi kategorilerinde) ilk  

16 sporcu arasında yer alan, 18-29/8/2016 tarihleri arasında Antalya/Alanya ilçesinde yapılan 

Büyükler Milli Takım Kampı ve 18-26/2/2017 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılan Yıldız -

Genç Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampına katılan yıldız, genç ve büyük sporcuların, 
sürekli sportif güvenlerini incelemek ve yorumlamaktır. Araştırma grubunu; 2016-2017 

sezonunda bahsi geçen milli takım kamplarına davet edilen  64 sporcu oluşturmaktadır. 

Tarama (survey) modeli esas alınarak yürütülen bu çalışmada;  Vealey (1986) tarafından 

geliştirilen,  Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği Yıldırım (2013) tarafından yapılan Sürekli 

Sportif Kendine Güven Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış  
değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler yüzde, 

ortalama ve standart sapmalar verilerek özetlenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden 

dolayı ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t testi,  ikiden fazla küme 

karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bu çalışma 

kapsamında ölçek güvenirlik katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada anlamlılık 
düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; 2016-2017 sezonunda bahsi geçen milli 

takım kamplarına davet edilen  64 sporcunun , Sürekli Sportif Kendine Güven 

Ölçeği ortalama puanlarının cinsiyet,yaş ve eğitim değişkenine göre istatistiksel olarak 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 
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15 Yaş Altı Kadın Badmintoncuların Korttaki Pozisyonlarına Göre Vuruş Çeşitliliğinin 

İncelenmesi 
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Öz 
 

Badminton sporunda pek çok farklı vuruş seçenekleri mevcuttur. Sporcular, vuruşlarını temel 

olarak 3 bölgeye (ön-orta-arka) ayrılan badminton kortunun her bölgesinden 

gerçekleştirmektedirler. Sporcuların gerçekleştirdikleri vuruşların sayısal dağılımının 

analizinin yapılması, hatalı yapılan ve sayı kazandıran vuruşların bölgeler dikkate alınarak 
incelenmesinin antrenman programlarına katkı sağlamada önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı 15 yaş altı uluslararası seviyedeki sporcuların vuruş çeşitliliği ve 

sıklıklarını belirlemek, sayı kazandıran ve hatalı yapılan vuruşların analizini yapmaktır. 

Bunun yanı sıra sayı kazandıran ve hatalı yapılan vuruşları bölgelere göre değerlendirmek ve 

böylece hatalı yapılan vuruşlardaki hata oluşum nedenlerinin belirlenmesidir. Yapılan 
çalışmada, 6 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Gürcistan) 

katıldığı 5. Uluslararası Rumi Çocuk Spor Oyunları 15 yaş altı tek bayan (yaş ortalaması; 

14,45 ± 0,32) müsabakaları incelendi. 7 tek bayan müsabakası iki kamera yardımı ile izlendi. 

2071 vuruşun bölgelere göre analizi yapıldı. İstatistiksel değerlendirme, SPSS 21.0 

programında frekans analizi ile gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda, sporcuların en çok lift  
(% 22,1) ve net-drop (% 20,1) vuruşlarını kullandıkları tespit edildi. Ayrıca, sayı kazandıran 

vuruşlarda smaç vuruşunu (% 26,6) tercih ettikleri gözlemlendi. Bunun yanı sıra en çok net-

drop (% 20,2) vuruşunda hata yaptıkları ve hatalı vuruş alanlarında ise en çok file hatası (% 

51,7) yaptıkları belirlendi. Sonuç olarak özellikle alt yaş gruplarında çalışan antrenörlerin, 

oyuncuların sayı kazandıran ve hatalı vuruş yaptığı bölgeleri dikkate alması ve en çok hatanın 
kaydedildiği file hatasını azaltmaya yönelik çalışmaları yapmaları önerilmektedir.  
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Basketbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Farklı Liglere Göre 

İncelenmesi 
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Öz 
 

Basketbolda, oyuncuların oynadıkları liglere göre farklı fiziksel ve fizyolojik gereksinimlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; lig seviyesi farklı basketbolcuların bazı fiziksel 

ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesidir. Çalışmaya; Türkiye erkekler basketbol 2. 

liginden yaş ortalaması 22,60±3,47 yıl, boy ortalaması 196,10±0,07 cm ve vücut ağırlığı 
90,75±12.99 kg olan 20 basketbolcu ile bölgesel ligden yaş ortalaması 20,20±2,44 yıl, boy 

ortalaması 193,85±0,08 cm ve vücut ağırlığı 86.45±9,72 kg olan 20 basketbolcu olmak üzere 

toplam 40 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların, boy ve vücut ağırlığı, vücut yağ 

ölçümleri, pençe kuvveti, esneklik, aerobik güç, dikey sıçrama performansı alınmıştır.  

Ölçümler müsabaka döneminde yapılmış olup testlerle ilgili gerekli bilgilendirmeler test 
uygulamalarından önce bütün sporculara açıklanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 13.0 

istatistik paket program kullanılmıştır. Normallik sınamasına göre, normal dağılım gösteren 

veriler için parametrik testlerden bağımsız gruplarda t -testi kullanılmış olup, bu çalışmada 

hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Yaş, sol el pençe kuvveti ve anaerobik güç değişkenleri 

bakımından bölgesel lig ile 2. lig arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmadan elde edilen bulgular ve literatür 

incelendiğinde kuvvet ve anaerobik güç parametrelerinin basketbol sporu için performansta 

belirleyici bir ölçüt olduğu düşünülmektedir.  
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Farklı Spor Branşlarının Sporcuların Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkileri 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı; farklı spor branşlarındaki sporcuların fiziksel ve kondüsyonel 

parametrelerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 2015-2016 sezonunda Diyarbakır ilinde 
bulunan üçüncü lig takımlarından Kayapınar belediyesi bünyesinde aktif olarak basketbol, 

hentbol ve voleybol takımlarında mücadele eden toplam (N=45) sporcu gönüllü olarak 

katılmıştır. Fiziksel özellikler olarak; kol uzunluğu, kulaç uzunluğu, omuz genişliği, göğüs  

çevresi, kol çevresi, ön kol çevresi,  bel çevresi, triceps, abdomen, suprailiac gibi parametreler 

değerlendirildi. Kondüsyonel parametrelerden ise kuvvet sağ pençe, kuvvet sol pençe, dikey 
sıçrama, durarak uzun atlama, bacak kuvveti, sırt kuvveti test ölçümlerinde değerlendirildi.  

Bu çalışmamız sayesinde antrenörler ve spor bilimciler için antrenman programı hazırlamada 

ve takımlara sporcu seçimlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirlemede yardımcı 

olacaktır. Bunun yanı sıra spor branşı seçecek sporcular için de kendilerine en uygun spor 

branşını seçme konusunda bir farkındalık teşkil edecektir.  
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Abstract 

 

The purpose of this was study; to compare the physical and conditional parameters of athletes  

in different sports branches. In Research total (N = 45) volunteered to participate in sports 

branches who within the active volleyball,  basketball and handball teams struggling the 2015-

2016 season in the third division team from Diyarbakır in  Kayapınar municipalities. As 

physical properties; Arm length, Fathoms length, shoulder width, chest circumference, arm 
circumference, forearm circumference, waist circumference, triceps, abdomen, parameters 

such as suprailiac were evaluated. The conditional parameters of the Right Forces, Force Left,  

Vertical jump, standing long jump, leg Force, Force test measurements were evaluated on 

their backs. As a result; this study will help trainers and sports scientists preparing the training 

program and determine what teams should look for in sports selection. 

Keywords: Basketball, Handball, strength, volleyball, Body composition 
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Farklı İzokinetik Hızlarda Yapılan Güçlendirme Antrenmanının Zamana Bağlı Olarak 

Kan Basıncının ve Damar Sertliği Üzerine Etkisi 
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Öz 
 

Bu araştırma, farklı izokinetik hızlarda güçlendirme antrenmanı yapan sporcularda kan 

basıncının ve damar sertliğinin akut olarak zamana bağlı değişimini incelemek üzere 

düzenlenmiştir. Çalışmaya 15 ve 16 kişilik 2 grup sağlıklı genç erkek sporcu dahil edilmiştir.  

Gruplara farklı bir günde izokinetik kuvvet test uygulanmıştır. Grup 1, ve grup 2 sırası ile 60 
ve 120°/sn hızda 5 set*10 tekrar olmak üzere ve setler arasında 1 er dk dinlenme süreleri 

olacak şekilde çalışmışlardır. Sistolik, diastolik kan basıncı, ogmentasyon basıncı ve nabız  

dalga hızı istirahatte iken, izokinetik egzersiz biter bitmez, bittikten 30, 60, 90 ve 120 dk 

sonra ölçülmüştür. Gruplar arası karşılaştırmada bağımsız gruplarda t test, grup içi 

karşılaştırmada tekrarlayan ölçümlerde Anova testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 
p0.05). Nabız dalga hızı ise egzersiz sonrası her iki grupta 5,38±0,63 vs 5,25±0,29 olarak 

bulunmuş ve diğer tüm ölümlerden anlamlı fark göstermiştir (p<0.05). 60 ve 120°/sn’lik 

hızlarda yapılan izokinetik egzersizlerinde sistolik ve diastolik kan basıncı ve damar sertliğine 

işaret eden nabız dalga hızı ve ogmentasyon indeksi açısından fark yoktur. Sistolik kan 

basıncı ve nabız dalga hızı egzersizden hemen sonra en yüksek değere ulaşmaktadır ancak 
yarım saat sonra bu etki kaybolmaktadır. İzokinetik egzersizlerin kan basıncı ve damar sertliği 

indeksleri üzerinde etkisi 30 dk içinde sonlanmaktadır ve yapılan egzersizin hızından 

etkilenmemektedir.  
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Öz 
 

“Bilişsel esneklik”, kişinin bilişsel işleme stratejilerini yeni ve beklenmedik çevresel 

koşullarda kullanabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Spor branşlarında, karmaşık ve 

dinamik kaynaklardan görevle ilgili bilgilerin hızlı ve etkili bir şekilde dikkatle seçilmesi ve 

performansa yansıtılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve spor yapmayan 
bedensel engelli bireylerin bilişsel esneklik düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 18-

40 yaş aralığında ve yaş ortalaması (24,05 ± 6,54) yıl olan 30 spor yapan ve 30 spor 

yapmayan top lam 60 bedensel engelli birey katılmıştır. Katılımcıların 17’si (%28,3) kadın, 

43’ü (%71,7) erkektir. Araştırmaya katılan bireylerin bilişsel esneklik düzeylerinin 

belirlenmesinde Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Çelikkaleli 
(2014) tarafından uyarlanan “Bilişsel Esneklik Ölçeği” (Cognitive ve Flexibility Scale) 

kullanılmıştır. Ölçek 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 12 ile 72 arasında puan 

alınabilmektedir.  Ölçekten alınan yüksek puan, bilişsel esneklik düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğe ilişkin farklı çalışmalarda elde edilen Cronbach alfa katsayıları 0.72 

ila 0.87 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan spor yapan bedensel engelli sporcuların 
bilişsel esneklik ortalama puanları (56,67±         11,64), spor yapmayan bedensel engelli 

bireylerden ( 44,23±10,17) daha yüksek çıkmıştır p<0.05. Çalışmamızın sonucu spor 

yapmanın bedensel engellilerin bilişsel  esnekliğini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 
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Öz 

 
Bu çalışmada, 12-14 yaş basketbolcuların denge performansları ile çeviklik performansları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Denizli ilindeki forum çamlık 

basketbolda küçük dev adımlar sosyal projesindeki 12-14 yaş erkek basketbolcular gönüllü 

olarak katılmıştır. Oyunculara denge hata puanlama sistemi  (DHPS) ve T Testi olmak üzere 

iki ölçüm uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerde Pearson korelasyon 
katsayısı ve normal dağılım göstermeyen parametrelerde Spearman korelasyon katsayısı 

dikkate alınmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p0.05). Çeviklik performansının çift ayak duruş, 

tek ayak duruş ve köpük zemin toplam denge puanlarıyla anlamlı düzeyde ilişkiye sahip 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çeviklik ile köpük zeminde elde edilen denge puanları arasında 

tüm parametrelerde tüm denekler aynı puanı aldığı için korelasyon analizi yapılamamıştır.  
Diğer taraftan çift ayak duruş ve tandem duruş toplam denge puanlarının çeviklik performansı 

ile anlamlı ilişkisi olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Çeviklik performansı ile tek ayak duruş  

ve toplam DHPS puanları arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç 

olarak; 12 yaş gurubu erkek basketbolcularda çeviklik performansı ile denge performansı 

arasında pozitif yönde ve anlamlı seviyede ilişki olduğu belirlenmiştir. İncelenen yaş 
grubundaki basketbolcularda çeviklik performansının değerlendirilmesiyle denge performansı 

hakkında da fikir yürütebileceği söylenebilir.  
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Düzenli Egzersiz Yapma Durumlarına Göre 18-25 Yaş Arası Bireylerde Antropometrik 

Ölçüm Değerlerinin Obezite ile İlişkisi 

 
Aziz AKSOY, Halime SELEN 

Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Amaç: 18-25 yaş arasındaki erkek bireylerin düzenli egzersiz yapma durumlarına göre vücut  

kompozisyon ve antropometrik ölçümleri yapılıp, obezite ve obeziteye yatkınlıklarına göre 

sağlıklı yaşam durumlarını irdelemektir. 

Çalışma Planı: Çalışmaya düzenli ve şiddetli fiziksel aktivite yapan yaşları 18-25 arasında 
değişen 100 Polis Meslek Yüksekokulu erkek öğrencisi ile, herhangi bir fiziksel aktivitede 

bulunmayan yaşları 18-25 arasında değişen 100 erkek öğrencisi; toplam 200 katılımcı 

gönüllülük esasına göre dahil edildi.  

Bulgular: Çalışmamızda düzenli egzersiz yapanların yapmayanlara oranla VKİ, vücut yağ 

oranı, bel/kalça oranı ve skinfold kaliper ile vücudun 9 ayrı anatomik bölgesinden (pektoral, 
biceps, triceps, subscapular, abdominal, suprailiac, uyluk, orta aksiller ve bacak mediali) 

yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark (p<0.005) ve bu değerlerin spor yapmayanlarda daha 

büyük olduğu bulunurken; düzenli egzersiz yapanların yapmayanlara oranla kas kütlesi, 

toplam vücut suyu, bazal metabolik hızları arasında anlamlı (p<0.005) bir fark ve bu 

değerlerin spor yapanlarda daha büyük olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Bulgularımız obezitenin ortaya çıkmasında fiziksel aktivite faktörünün etkili olduğunu 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçüm, Düzenli egzersiz, Spor yapan, Fiziksel aktivite, 

Obezite  
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İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem Becerisi Üzerinde 

Etkisinin İncelenmesi 

 
Gamze YÖNAL, Mehmet YÖNAL, Mutlu TÜRKMEN  

Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu araştırma kapsamında, ilkokul 4.sınıfa devam eden öğrencilere dart sporu uygulaması 

yoluyla verilen eğitimin, öğrencilerin dört işlem problem kurma ve çözme becerilerinin 

gelişimine etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla 15’er 

öğrenciden oluşan iki grup belirlenmiştir. Birinci grup olan deney grubuna ve ikinci grup olan 
kontrol grubuna ilk aşamada dört işlem becerisini ölçen bir başarı testi uygulanmıştır. Ön 

uygulamadan sonra deney grubuna haftada 40 dakika toplamda 12 hafta süreyle dart sporu 

uygulaması yapılmıştır ve kontrol grubunda yer alan öğrenciler ise normal öğrenimlerine 

devam etmiştir. Dört haftanın sonunda her iki grupta yer alan öğrencilere dört işlem becerisini 

ölçen başarı testi tekrar uygulanarak, son uygulama yapılmıştır. Araştırmanın modeli olarak 
ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

dart sporu uygulaması yapılan deney grubunun, dört işlem problem kurma ve çözme 

becerisinde daha fazla gelişim sağladığı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında, ilk okullarda dart  

sporu gibi sportif uygulamaların yaygınlaştırılmas ı ve  bireysel sporların dört işlem problem 

kurma ve çözme üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılmasına dair öneriler 
sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Dart, Problem kurma, Problem çözme, Dört işlem  

 

Abstract 
 

With in the scope of this research, it was aimed to investigate whether the education given by 

darts sports application to the students who continue to primary school 4th grade has an effect  

on the development of four operation problem building and solving skills. In the context of 

this purpose, two groups which consist of fifteen students were identified. An achievement  
test that measures four operation skills was applied to the first group, which is  the 

experimental group, and for the second group, which is the control group in the first 

stage.After the pre-treatment, darts sport practice was applied for a total of 40 minutes per 

week for 12 weeks in the experimental group and the students in the control group continued 

their normal education. At the end of four weeks, the students who participated in both groups 
were applied  the achievement test second time. Experimental pattern model with pre-test and 

post-test control group was used as the model of the research.As a result of the research, it  

was found that the experimental group who was applied darts sports improved their ability to 

developing and solving four operation problems more than the control group. In the light of 

these findings, proposals such as dissemination of sportive practices like darts sport in 
primary schools and comparative investigation of the effects of individual sports on 

development and solving of four operation problem were given.  

Keywords: Darts, Problem development, Problem solving, Fouroperation 
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PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli Hastalarda İzokine tik 

Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot 

Çalışma 
 

Çağlar SOYLU, Tuğçe ÇOBAN, Özge ÇOBAN, Ertuğrul DEMİRDEL, Necmiye ÜN 

YILDIRIM, Murat BOZKURT 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 
 

Öz 

 

Amaç: PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi uygulanan diz osteoartritli (OA) hastalarda 

izokinetik kuvvet eğitiminin ağrı, fonksiyon ve kas kuvveti üzerine etkisini incelemekti.  

Yöntem: Çalışmaya yaşları 36-56 (44,20±6,51) arasında olan PRP uygulanan diz osteoartritli 

10 (8 Kadın ve 2 Erkek) birey dahil edildi. İzokinetik diz fleksiyon/ekstansiyon kas kuvveti 

İSOMED 2000
®
 cihazı ile 60°/sn. ve 180°/sn. açısal hızlarda bilateral olarak değerlendirildi.  

Ağrı ve fonksiyon değerlendirmeleri için WOMAC ve LYSHOLM skorları kullanıldı. 

Kuvvetlendirme programı 60°/sn. açısal hızda 3 set 10 tekrar ve 180°/sn. açısal hızda 3 set 15 
tekrar olacak şekilde 6 hafta boyunca haftada 3 kez uygulandı.  

Sonuçlar: Hastaların eğitim sonrası 60°/sn. ve 180°/sn. açısal hızlardaki diz fleksiyon ve 

ekstansiyon izokinetik kas kuvveti, Hamstring/Qadriceps oranı (H/Q), WOMAC ve 

LYSHOLM değerleri eğitim öncesi değerlere göre anlamlı derecede iyi bulundu (p<0,05). 

Tedavi öncesi H/Q oranı imbalansı ve ipsilateral Quadriceps kuvvet asimetrisi tedavi sonrası 
normal sınırlar içerisinde olduğu belirlendi.  

Tartışma: PRP tedavisi uygulanan diz OA’lı hastalarda izokinetik kuvvet eğitiminin ağrıyı 

azalttığı, hastaların fonksiyonelliğini artığı bulundu. Diz osteoartritli hastalarda PRP ile 

birlikte uygulanan izokinetik eğitimin hastanın ağrı, fonksiyon ve kas kuvveti üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. Bu nedenle PRP tedavisi yapılan diz OA’lı hastaların rehabilitasyon 
programı planlanırken izokinetik eğitimin de bu programa dahil edilmesini önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Plateletten zengin plazma (PRP), Diz, İzokinetik kas kuvveti, 

Fonksiyon, Hamstring/Quadriseps oranı (H/Q)  
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Basketbolcularda Farklı Çeviklik Testleri ve Sürat Performansları Arasındaki İlişki 

 

Ayşegül YAPICI 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Elit seviyedeki basketbol maçlarında kullanılan zaman-hareket analizleri araştırmaları, genç 

sporcuların yüksek yoğunlukta 40-60 tane maksimal sıçrama, yönelme ve 50-60 tane değişik 

hızda yapılan 991 metrelik (yüksek yoğunlukta) mesafe kat ettikleri ve her maçta yüksek 

yoğunlukta ortalama 105 hareket yaptıkları belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı; 

basketbolcularda çeviklik ve sürat performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu 
araştırmaya, Denizli ili Pamukkale Üniversitesinde okuyan kadın basketbol takımından 12 

kişi (yaş:20.72 ± 1.27 yıl; boy:169.90 ± 4.20 cm; vücut ağırlığı:57.70 ± 3.66 kg) gönüllü 

olarak katılmıştır. Teste katılan sporcuların test başlamadan önce antropometrik ölçümleri 

(boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları) yapılmıştır. Bu ölçümlerin ardından 10 dakikalık aktif 

ısınmadan sonra, T-test, İllionis, Koni Mekik çeviklik testleri ve 10-20 m sürat ölçümleri 
yapılmıştır. Her ölçüm arasında 20 dakika, her tekrar arasında 2 dakika dinlenme verilmiştir.  

Her test protokolü 2 tekrar ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde sporculara ait antropometrik 

özellikler, çeviklik ölçümleri ve sürat ölçümlerinden elde edilen verilere ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler hesaplandı. Verilerin normal dağılım varsayımına uyup uymadığını incelemek 

amacıyla Shapiro-Wilk testi uygulandı. Bu test sonucunda veriler normal dağılım 
gösterdiğinden parametrik ölçümler kullanıldı. Sürat performansları ve çeviklik ölçümleri 

arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon testi ile bakılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde 

SPSS 17.0 paket programı kullanılmış ve anlamlılık olarak p0.05). 20 m sürat performansları 

ile T test performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur 

(r=0.750, p<0.01). İllionis ve koni mekik testi ile 20 m sürat performansları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (r=0.670, r=0.628, p<0.05). Sonuç 

olarak; kadın basketbolcularda yapılan bu çalışmada sprint performansı ile çeviklik testleri 

arasında ilişki bulunmuştur. T testin, İllionis ve koni mekik çeviklik testlerine göre 

basketbolcular için daha uygun olduğu söylenebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sprint, Çeviklik, Basketbol 
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularında Üst Ekstremite Kas Kuvveti, Anaerobik 

Kapasite, Aerobik Kapasite ile Sportif Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
4
 

 
Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM, Özge ÇOBAN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Giriş ve Amaç: TS basketbol oyuncularında hem spora özgü aktiviteler hem de tekerlekli 

sandalyeyi kullanma sırasında omuzun rotasyonel kas kuvveti, aerobik ve anaerobik güç 

komponentleri anahtar bir role sahiptir. TS basketbol sporunda sportif performans ile üst 

ekstremite kas kuvveti, aerobik ve anaerobik kapasite arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
sporcuların antrenman programlarının düzenlenmesi ve bireye özgü antrenman programı 

oluşturulması açısından son derece önemlidir. Çalışmanın amacı TS basketbol sporcularında 

omuz internal ve eksternal rotasyon izokinetik kas kuvveti, kavrama kuvveti, anaerobik 

kapasite, aerobik kapasite ile sportif performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışmamıza; 19-45 yaş aralığında, 24 erkek ve 2 kadın toplam 26 elit TS basketbol 
sporcusu dâhil edildi. Sporcuların üst ekstremite kas kuvveti değerlendirmeleri ISOMED 

2000® izokinetik cihazı, kavrama kuvveti ise Jamar® dinamometre ile yapıldı. Aerobik 

kapasite değerlerini ölçmek için Cosmed K5® cihazı ile kişiye özel ramp protokolü ile 

ölçüldü. Anaerobik kapasite Monark 894 E model ergometre kullanılarak 30 saniye Wingate 

anaerobik güç testi ile ölçüldü. Sportif performansları ise “20 m Sprint test”, “Slalom Test” ve 
“Zone Shot” testleri ile değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen sporcuların sportif performansları ile omuz internal ve 

eksternal rotasyon izokinetik kas kuvveti, aerobik ve anaerobik kapasiteleri arasında anlamlı 

ilişki olduğu bulundu (p<0.05). Kavrama kuvveti ile sportif performans parametreleri arasında 

anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p>0.05). 

Sonuç: TS basketbol sporcularında sportif performansın üst ekstremite kas kuvveti, aerobik 

ve anaerobik kapasite ile ilişkili olduğu ve yapılacak olan üst ekstremite kas kuvveti, sportif 

performans, aerobik ve anaerobik kapasite değerlendirmelerinin, bireye özgü antrenman ve 

egzersiz programlarının planlanmasında olumlu yönde katkı sağlayacağı sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, Anaerobik kapasite, İzokinet ik, Kas kuvveti, Omuz, 
Sportif performans, Tekerlekli sandalye basketbol  

 

 

 

 

                                                                         
4
 Spor ve Sağl ık alanında en iyi sözel sunum ödülünü almış tır.   
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Genç Erkek Futbolcuların Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Mevkilerine Göre 

Karşılaştırılması 

 

Meryem İMER, Ayşegül YAPICI, Engin Güneş ATABAŞ, Tevfik AKOL 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Futbol; yön değiştirmeli sıçramalar, koşular, sprintler, topla yapılan hareketler gibi yüksek 

şiddetli hareketlerin bulunduğu aerobik tabanlı anaerobik bir spordur. Bu çalışmanın amacı; 

genç erkek futbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin 10-30 m sürat, çeviklik, esneklik, 

durarak uzun atlama, dikey sıçrama, solunum parametreleri ve aerobik kapasitelerinin (Yo-Yo 

aralıklı toparlanma testi-seviye 1) mevkilere göre karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmaya Denizli 
ilinde amatör takımlarda faal olarak futbol müsabakalarına katılan 18-22 yaş aralığındaki 

(defans-orta saha-forvet) sağlıklı 50 erkek futbolcu katılmıştır. Deneklere 10-30 m sürat, 

çeviklik, esneklik, durarak uzun atlama, dikey sıçrama performans testi için 2 hak verilmiştir.  

Solunum parametrelerinde; zorlu vital kapasite (FVC), maksimum istemli ventilasyon 

(MVV), Birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1) değerleri ölçülmüştür. Aerobik 
kapasite (Yo-Yo testi) testinde kat edilen mesafe hesaplanmıştır. Futbolcuların fizyolojik ve 

motorik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart  sapma değerleri ile 

hesaplanmış ve mevkilere göre fizyolojik ve motorik özellikleri arasındaki fark Tek Yönlü 

Varyans Analizi ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri alınmıştır. Gruplar 

arasındaki fark ise Tukey post-hoc analizi ile test edilmiştir. Mevkiler arası yapılan analizde 
orta saha ve forvet arasında 30 m sürat testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Defans 

ile orta saha ve defans ile forvet arasında yo-yo testinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

Defans ile orta saha arasında zigzag testinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). FVC 

değerlerinde, orta saha oyuncuları ile defans oyuncuları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur 

(p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları; antrenörlere, genç futbolcuların motorik özelliklerine göre 
mevkilere (defans-orta saha-forvet) yönlendirilmesi ve bu mevkilerde oynayan oyuncuların bu 

motorik özelliklere göre eksik yönlerinin tamamlayacak antrenmanların kullanılması yönünde 

yardımcı olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sürat, Esneklik, Çeviklik, Aerobik performans, Solunum 
fonksiyonu  
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A Model of Dickson Index Corrected on the Age of Pupils 

 

Ihor ZANEVSKYY 

Lviv State University , Lviv, UKRAINE 
 

 

Öz 

 

Ruffier – Dickson test is a popular method in school physical education because a simple 
procedure and apparatuses, good reliability and validity in evaluation of physical capacity. It 

is well-known in sports and physical rehabilitation too. There are two indexes associated with 

the test: Dickson index and Ruffier index. It is shown that the original procedure of Ruffier –  

Dickson test is useless for assessment of children’ and adolescents’ cardiovascular system 

state. The aim of the research is to prepare a model of Dickson index, which should be 
suitable in school physical education. Two ways to reach this purpose, taking into account a 

normal heart rate in rest corresponding to pupil’s age (70–102 min
-1

), are proposed. They are 

a model of correction of Dickson index formula and a model of correction of assessment 

gradations. A ratio of a normal heart rate in rest of school age pupils and adults should be 

accepted as a parameter of correction of Dickson index formula. Three measures of heart rate 
values in Ruffier – Dickson test should be reduced proportionally to this ratio. According to 

the investigated model, when the index equals, for example 9, physical capacity of six years 

old patient is evaluated as ‘good’; seven, eight, and nine years old – as ‘average’; ten, eleven, 

twelve, and thirteen years old – as ‘passable’; fourteen, fifteen, and sixteen years old – as 

‘bad’. Comparison of the original and corrected Dickson indexes’ borders is done taking into 
account a constant distribution of its values. Chi-square parameter is used to evaluate the 

difference. Application of the corrected formula resulted to a statistically significant  

improvement in assessment of young patients’ cardiovascular system state (p < 0.01). The 

results of modelling are presented in simple tabular and graphical forms that are suitable for 

humanists who are unready to use mathematical methods. 
 

Anahtar Kelimeler: Pupils, Cardiovascular system, Physical capacity, Dickson index 
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Egzersiz Engelleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Pilot Çalışma 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin egzersiz engellerinin farklıklarını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. 

Metot: Çalışmaya yaşları 21.65 3.50 yıl olan 87 erkek, 83 kadın toplam 150 üniversite 
öğrencisi gönüllü katılmıştır. Öğrencilerin egzersiz engellerini ortaya koymak için Ortabag ve 

arkadaşları (2010) tarafından Türkçeye kazandırılan egzersiz engelleri ölçeği kullanılmıştır.  

On dört maddeden oluşan ölçek 4’lü likert tipidir. Ölçekte alınacak en düşük puan 14, en 

yüksek puan 56 dır. Verilerin analizinde Sosyal Bilimler için Geliştirilmiş İstatistiksel 

Program kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına Kolmogorov-
Smimirnov testi sonuçlarına göre karar verilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermeği 

görülmüş olup verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Cinsiyetler bakımından egzersiz engelleri değerlendirildiğinde erkekler ve 

kadınların egzersiz engelleri önemli düzeyde farklılık göstermektedir (p<0.05). Öğrencilerin 
egzersiz engelleri okudukları bölümlerin program süresi (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans) 

bakımından önemli derecede farklılık göstermektedir (p<0.05). 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin egzersiz engellerinin farklıklarını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. 

Metot: Çalışmaya yaşları 21.65 3.50 yıl olan 87 erkek, 83 kadın toplam 150 üniversite 
öğrencisi gönüllü katılmıştır. Öğrencilerin egzersiz engellerini ortaya koymak için Ortabag ve 

arkadaşları (2010) tarafından Türkçeye kazandırılan egzersiz engelleri ölçeği kullanılmıştır.  

On dört maddeden oluşan ölçek 4’lü likert tipidir. Ölçekte alınacak en düşük puan 14, en 

yüksek puan 56 dır. Verilerin analizinde Sosyal Bilimler için Geliştirilmiş İstatistiksel 

Program kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına Kolmogorov-
Smimirnov testi sonuçlarına göre karar verilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermeği 

görülmüş olup verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Cinsiyetler bakımından egzersiz engelleri değerlendirildiğinde erkekler ve 

kadınların egzersiz engelleri önemli düzeyde farklılık göstermektedir (p<0.05). Öğrencilerin 
egzersiz engelleri okudukları bölümlerin program süresi (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans) 

bakımından önemli derecede farklılık göstermektedir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Engel, Üniversite, Öğrenci  
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Öz 

 

Çalışmanın amacı Muay Thai hakemlerinin karar verme stratejilerinin farklı değişkenlere göre  
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 40 (%31.3) 

“Kadın” ve 88 (%68.8) “Erkek” toplam 128 farklı kategorideki Muay Thai hakemi çalışmaya 

gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmada, Muay Thai hakemlerinin karar verme stratejilerini ölçmek amacıyla, Mann ve 

diğerleri (1998), tarafından (Melbourne Decision Making Questionary) karar vermede öz  
saygı ve karar verme stillerini karşılaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan bir 

ölçektir. Ölçek Deniz (2004), tarafından karar verme stillerinin belirlenmesi amacıyla 

Türkçeye uyarlanmıştır. Melbourne Karar Verme Ölçeği iki kısımdan oluşmaktadır. I. kısım: 

Karar vermede öz saygıyı belirlemeyi amaçlamaktadır. 6 maddeden ve tek alt faktörden 

oluşmaktadır. II. kısım ise karar verme stillerini belirlemeyi amaçlayan, 22 maddeden ve dört  
alt faktörden oluşan bir ölçektir. 

Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) 

yöntemleri; verilerin normal bir 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. 

Sonuç olarak; katılımcıların cinsiyetlerine göre “Panik Kara Verme” stilinde anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmış, katılımcıların yaş, Muay -Thai branşında sporculuk ve milli olma 

durumları, refah düzeyleri ile hakemlik kademesi ve yıllarına göre .05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
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Öz 

 

Öğrencilere verilmek istenen kazanımları aktarmakla görevli olan öğretmenler, branşlarının 

verdiği özellikten dolayı bazı sorunlar yaşayabilmektedirler. Öğretmenlerin yaşadıkları bu 

sorunlar öğretmenlerin performanslarına etki etmektedir. Bu araştırma beden eğitimi ve spor 
öğretmenlerinin performanslarını etkileyen sorunların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında konunun literatür bölümünü oluşturmak amacıyla kaynak taraması 

yapılmış, daha sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adıyaman ili merkezi ve ilçelerinde 

beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin toplam sayısı tespit 

edilmiştir. 360 olan toplam beden eğitimi ve spor öğretmeninden anketin yapıldığı dönemde 
izinli veya görevli olanlar araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. Bu şekilde ulaşılan 321 

beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanan anket çalışmasından elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerine uygulanan anket iki bölümden 

oluşmaktadır: Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin demografik özelliklerini tespit etmek 

amacıyla hazırlanmış sorular, ikinci bölümünde ise beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 
yaşadıkları sorunların performanslarına olan etkilerini tespit etmek amacıyla sorulan sorular 

bulunmaktadır. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel veri değerlendirme 

programı olan SPSS 20.0 ile değerlendirilmiştir.  

Araştırma kapsamında öğretmenlerin sorunları ve bu sorunların performanslarına etkileri alt  

boyutları ile öğretmenlerin cinsiyet, meslekteki kıdem yılı, görev yaptığı yer, beden eğitimi ve 
spor ile ilgili hizmet içi eğitim kurslarına katılma durumu, eğer bu kurslara katılım 

sağlanmışsa kaç defa katıldığı, bu kursları yeterli bulup bulmadığı, çalışılan okulun sosyo-

ekonomik durumu, mezun olunan lisans programı, ve en son mezun olunan program 

değişkenlerine göre beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve 

performansları arasındaki istatistiksel ilişkiler ele alınmıştır.  

Araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin içerisinde bulundukları ekonomik 

koşulları, diğer branş öğretmenlerinin bu derse önem vermemeleri, dersin işleneceği tesis ve 

kullanılabilecek araç gereçlerin yetersizliği, ders saatinin azlığı, öğrencilerde spor yapma 

alışkanlığının olmaması ve sınıf geçmenin kolay olmasından dolayı derse önem vermemeleri,  

okul yönetiminin ve velilerin beden eğitimi ve spor dersine yeteri kadar önem vermemeleri 
sorunlarının beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin performansını olumsuz yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. 
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Öz 

 

Araştırmada antrenörlerin lider-üye etkileşimi düzeyleri belirlenerek, katılımcıların 

demografik özelliklerine göre farklılıklar incelenmiştir.  Betimsel tarama yönteminin 

kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Liden ve Maslyn (1998) tarafından 
geliştirilen birçok araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen Lider Üye 

Etkileşim Ölçeği kullanılmıştır. Antrenörlerden elde edilen cevaplar doğrultusunda öncelikle 

betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Ardından antrenörlerin demografik özelliklerine göre 

lider-üye etkileşimlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi 

amacıyla ilişkisiz ölçümlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda antrenörlerin lider-üye etkileşimi düzeylerinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışılan kategori ve yaş değişkenine göre 

lider-üye etkileşimleri benzer düzeyde çıkmıştır. Bununla birlikte antrenörlük kademesi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu, antrenörlük kademesi yükseldikçe lider-üye 

etkileşiminin anlamlı derecede düştüğü tespit edilmiştir. 
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Öz 

 

In this study, a cross-sectional scanning model was used for the scanning models carried out 

on large groups, which are descriptive research models trying to determine the existing 

situation. In this context, Güreşçiler's written news and federative written sources about 
ethical problems were applied once in a moment to collect data and research findings were 

obtained with the obtained data. 

As a result; Between the years 2010-2016 federation penalty board 60 athletes; The warning 

was punishable between 3 months and 30 months; 23 trainer; Warning, 1 month and 3 months 

penalty, 6 months for 4 referees, warning for 3 administrators, penalized for 1 year for 2 
cazgılar. Hürriyet, Yeni Safak, Diken, Aljazeera, Etnosfestival, There is news in the news and 

internet news pages. We believe that non-ethical events are a deterrent to the media. 
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Öz 

 

Amaç: Cumhuriyeti resmi bir rejim olarak benimseyen kadrolarca toplumun istenilen muasır 

medeniyetler seviyesine ancak uzun yıllar sürecek bir çağdaşlaşma programı çerçevesinde 

erişeceği kabul görülmekteydi. Fakat toplumun iktisadi az gelişmişliği, yerelliği, örf ve 

adetlerine karşı muhafazakâr tutumları ve uzun savaşlardan çıkmış yorgun ve bitkin bir millet  

izlenimine sahip olması çağdaşlaşma hedeflerini yakalama sürecini aksatan önemli engeller 
olarak durmaktaydı. Bu zaman zarfında engellerin üstesinden gelmek için cumhuriyet 

kadrolarının toplumda önemsediği en önemli kitle sağlıklı, zinde ve bilinçli genç kuşaklardır. 

Bu özelliklere sahip yeni nesiller yetiştirmek maksadıyla kurulan yeni eğitim ve kültür 

kurumlarında ve özellikle halkevlerinde gençlere yönelik spor programları yurdun birçok 

ilinde devreye konulmuştur. Ayrıca Cumhuriyetin yeni ulus yaratma aygıtlarında ulusal 
nitelikli bayramlarda da yine gençler çeşitli sportif faaliyetlerle hazırlanmaya çalışmıştır. Bu 

sayede amaç edinilen çağdaş hedeflere ulaşma da sağlanmış olacaktır. Cumhuriyetin ilk 

döneminde Muş vilayetinde birçok spor branşında sportif faaliyetler yapıldığı bilinmektedir. 

Fakat literatür tarandığında Muş vilayetinde yapılan sportif faaliyetleri konu alan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Hâlbuki Muş vilayetinde geçmişte yapılan sportif faaliyetlerin 
günümüz ve gelecekte yapılacak spor faaliyetlerine hem ışık hem de hafıza tutması yönüyle 

önemlidir. Bu bildiride Cumhuriyet dönemi taşrasına örnek olarak Muş vilayetinde genç 

kuşakların bedensel gelişimleri için yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgiler verilecektir. Bu 

çalışmanın amacı Cumhuriyet döneminde (1923-1950) Muş vilayetinde yapılan spor 

faaliyetlerini incelemektir. 

Yöntem: Çalışmamızda Cumhuriyet döneminde Muş’ta yapılan spor faaliyetleri, Cumhuriyet 

döneminin arşiv kaynakları, il yıllıklarının, süreli yayınlar ve anıların tetkik edilerek içerik 

hazırlanacaktır. Bu çalışmada cumhuriyet dönemi taşrasına örnek olarak Muş ilinde genç 

kuşakların bedensel gelişimleri için yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgiler verilecektir.  

Bulgular: Cumhuriyet ilk yıllarında Muş vilayetinde gençlere yönelik olarak yapılan kayak, 
voleybol, güreş gibi sportif faaliyetler ve ayrıca bu faaliyetler ile ilgili devletin desteği ve 

katkısı tespit edilecektir. Bu dönemde il ve ilçe merkezlerinde gençlerin istifadesine yönelik 

olarak inşa edilen mimari mekânlar hakkında da tespitler yapılacaktır.  

Sonuç: Cumhuriyet döneminde muş vilayetinde halkın özellikle gençlerin kayak, güreş, 

binicilik, voleybol, jimnastik, futbol ve yüzme gibi sporlarla uğraştığı görülmüştür. Fakat  
sportif faaliyetlerinden sorumlu halkevlerinin muallimsizlik, yersizlik ve aletsizlik yüzünden 

spor toplumda yeterince yaygınlaşmamıştır.  
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Öz 

 
Olimpiyat oyunları Dünyanın birçok ülkesinden binlerce sporcunun ülkesini en ön sıralara 

taşımak için mücadele ettiği uluslararası seviyedeki spor organizasyonudur. Sadece üst düzey 

sporcuların en iyi olmak için mücadele ettikleri olimpiyatlar aynı zamanda ülkelere kendi 

propagandalarını yapabilme imkanı sunar.  Sportif başarıda sporcu sayısı önemli bir kriter 

olmakla birlikte, niteliksel anlamda sporcunun nasıl seçildiği ve nasıl yetiştirildiği de büyük 
önem taşımaktadır. Özellikle, uluslararası başarılar elde etmek için üst düzey sporcuların 

yetiştirilmesi, yeteneğin keşfedilmesi ve geliştirilmesi karmaşık ve çok boyutlu bir süreç 

olarak görülmekte ve çocukların erken yaşlarda en yüksek verim sağlayacakları branşlara 

yönlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Güncel literatürlerin incelendiği derleme türü olan 

bu araştırmada, Türkiye adına olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli 
sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal 

gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için kurulan Türkiye 

Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM)’nin yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Öz 
 

Futbol, toplumların geçirdiği ekonomik, kültürel ve siyasi dönüşüme bağlı olarak toplumdaki 

değeri değişen bir spor dalıdır. Ulus devletin inşasında ülke adına sağlıklı bedenler ve olası bir 

savaşa hazır neferler yetiştirmek için bir araç olarak kullanılan futbol (ve diğer spor dalları),  

postmodern çağda bir tüketim nesnesi, bununla birlikte kolektif bir kimlik unsuru haline 
gelmiştir. Türkiye’de 1910’larda milli duygunun yaratılması, 1920’lerden sonra da özellikle 

taşrada bedenin terbiye edilmesi ve Batılı tarzda bireylerin yetiştirilmesinin aracı olarak kabul 

gören futbol, asıl popülerliğini 1950’lerden sonra profesyonelliğe geçilmesiyle kazanır. Bu 

dönemden sonra futbol kulüplerinin sayısı da artar.  

En eski spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) de profesyonelliğe 
geçişten nasibini alır. Saraya yakın bir kulüp olarak kurulan BJK, 1970 sonrası dönemde tüm 

kulüplerde olduğu gibi reklam almaya, 1980’den sonra ise holdingleşmeye başlar. Küresel 

ekonominin kitlelere ulaşabilmesinin bir aracı ve eğlence sektörünün bir kolu haline gelen 

futbol kulüplerindeki dönüşüm, futbol kulüplerinin ürünlerini tüketen taraftar kitlelerine 

ihtiyaç duymaya başlar. Böylece taraftar gruplarının da bu dönem itibariyle önem kazandığı, 
futbol takımı taraftarlığının da bireylere kolektif kimlik sunarak onları bireysel 

yalnızlıklarından kurtardığı bir çağa girilmiştir. 

Futbol kulüplerinin taraftarı olmak genellikle yaşanılan ya da doğulan yere göre 

belirlenmektedir. Hatta çoğu durumda taraftarı olunan takım aileden miras  kalmaktadır. Çarşı 

Grubu, BJK taraftarlarından oluşan ve Beşiktaş semtinde doğmuş yerel bir gruptur, ancak 
internet kullanımının artmasıyla birlikte grubun bölgesel bağlılığı bu semtin sınırlarını 

aşmıştır. Bu çalışmada taraftarlığın kişileri nasıl harekete geçirdiği ve bir futbol kulübü 

taraftarlığı kimliği altında bireylerin nasıl organize olduğunu açıklamaya çalışacağız. Çarşı 

Grubu’nun diğer taraftar gruplarından farklı bir muhalefet yapısına sahip olması, bizi bu grup 

üzerinde araştırma yapmaya yöneltmiştir.  Çarşı Grubu’nun kimlik inşasında oynadığı rolü 
incelerken, grubun resmi internet sitesiyle birlikte diğer siteler, çeşitli forumlar, televizyon 

programları, makaleler, taraftarların kullandığı pankartlar, sloganlar, çeşitli taraftar grubu 

sosyal medya hesapları ve besteler üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda edindiğimiz  

bilgilerden yararlanacağız. 
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Öz 

 

Bu çalışmada, futbol takımlarının zorunlu ve gönüllü transfer açıklamalarının hisse senedi 

getirileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Biz transfer görüşmelerine başlama açıklamalarını 

ve zorunlu açıklamaları kullanarak gönüllü açıklamaların etkilerini “olay etüdü yöntemi” 
kullanarak analiz ettik. Araştırmanın sonuçları, hisse senedi getirilerinin, zorunlu açıklamalara 

istatistiki olarak anlamlı bir tepki olmadığını, buna karşın gönüllü açıklamalara olan hisse 

senedi tepkisinin istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Zorunlu açıklamaların 

daha az bilgilendirici olduğunda, bu hisse senedi getirilerinin gönüllü açıklamalara tepki 

gösterdiğine dair teoriyi araştırma bulgularımız desteklemektedir.  
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Abstract 
 

We use the event study methodology to examine the stock returns’ consequences of voluntary 

and mandatory transfer disclosures of football teams. We analyzed the effects of voluntary 

disclosures by using the announcement of intent to enter into negotiations on transfer. On the 

other hand, to announce signing a contract is considered as a mandatory disclosure because 
the local regulations obliged football teams to announce the transfers of football players. The 

results of the study show that stock returns have parallel pattern regarding the voluntary and 

mandatory disclosures. However stock returns reaction to voluntary disclosures is statistically 

significant where this proposition is not valid for the mandatory disclosures. The findings of 

study provide evidence for the theory proposing that stock returns react to voluntary 
disclosures when the mandatory disclosures are less informative.  

Keywords: Voluntary disclosures, Mandatory disclosures, Stock returns, Football teams, 

Event study 
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Abstract 

 

As of March 13, 2018 a total number of 1670 financial assets are listed in the equity market of 

Borsa İstanbul’s equity market bulletin data, which is in the effort to become a International 

Finance Center. In addition to selecting the securities which are traded only as a stock, with 

the exception of the stocks that have been temporarily closed and (permanently) closed off in 

the traded markets, it is observed that 421 company shares are being traded on this date. Only 
the shares of BIST100 companies were used in this study. The reason of selecting BIST 100 is  

explained by being the Turkey's main stock market index. In addition, institutional portfolio 

managers’ orientation of comparing the managed funds which are under their control with the 

calculated indices encouraged us to work within the framework of the core index. The aim of 

this study is showing the stages of evaluating and optimizing the possible alternatives of 
proposed investments for the BIST 100 index by using the technological and software 

developments, with the help of Modern Portfolio Theory. 

Both authors are corresponding authors. 
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Fanaticism vs Science: A Case Study of Turkish Stock Exchange 

 

Gizay DAVER 
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, TÜRKİYE 

 

 

Abstract 

 
From the data set of 04.01.2016 to 13.03.2018 Besiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray and 

Trabzonspor shares were examined by using daily closing data of Borsa Istanbul equity 

market. Modern portfolio theory examines the contribution of diversification to the risk-return 

relationship. This study deals with the harms of fanaticism level of supporter to the sports 

clubs, in terms of the wealth losses of potential investors. It has been shown that investing 
only in supporter manners and / or fanaticism manners without using modern science can 

prevent investors from maximizing their future prosperity even within the framework of the 

studied sports stocks. In terms of mid to long term community welfare, investment 

consciousness of the supporters and team lovers should be provided in the perspective of 

science, not fanaticism. 
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Öz 

 

Dış ticaretin ekonomik kalkınma ve büyüme üzerine tartışmalar, Klasik iktisatçılara kadar 

uzanmaktadır. Bununla birlikte bu tartışmalar sadece mal ticaretini dikkate almaktadır. Son 

yıllarda özellikle ulaşım ve iletişim imkânlarında yaşanan gelişmeler, hizmetler ticaretinin 
hızla gelişmesine yol açmıştır. Bu kapsamda hizmetler ticareti içerisinde günümüzde en fazla 

payı seyahat, taşıma ve diğer ticari hizmetler almaktadır. Seyahat başlığı ise özellikle turizm 

ve buna bağlı seyahat hizmetlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla son yıllarda giderek önemi 

artan turizmin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri birçok araştırmaya konu edilmiştir. Turizm 

sektörünün başta istihdamı artırmak olmak üzere ülke ekonomilerinin ekonomik büyümeyi 
uyarması, ödemeler dengesizliğini gidermek, döviz gelirlerini art ırmak ve çeşitlendirmek ve 

yurtiçi diğer sektörlerle güçlü geri bağlantı etkilerine sahip olmak üzere oldukça önemli 

sonuçları söz konusudur. 

Bu çalışmanın amacı, turizm gelirleri son yıllarda giderek artan Türkiye ekonomisinde turizm 

gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkilerini eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile analiz  
etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 2003 Q1-2017 Q3 dönemi verileri kullanılarak 

Johansen Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli analizlerine yer verilmiştir. 

Çalışmada yapılan ADF birim-kök sınamalarında serilerin farkında durağan oldukları 

belirlenmiştir. Böylece farkında durağan olan serilere yönelik yapılan eş-bütünleşme 

testlerinde serilerin uzun dönemde beraber hareket ettikleri yani değişkenler arasında uzun 
dönemli ilişkiler in varlığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan hata düzeltme modeli 

sonuçlarında her iki değişken arasında iki yönlü kısa dönemli nedensel ilişkilerin varlığı 

dikkati çekmektedir. Dolayısıyla çalışmadan elde edilen bu bulgular, turizm gelirlerinin 

Türkiye’nin uzun ve kısa vadeli büyüme performansını etkileyen bir değişken olduğunu 

ortaya koymaktadır.   
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Türkiye’deki Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürünlere İlişkin Satın Alma 

Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisine Göre İncelenmesi 
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Öz 
 

Yapılan çalışma, Türkiye’deki taraftarların spor kulüplerindeki lisanslı ürünleri satın alma 

niyetlerinin planlanmış davranış teorisinde yer alan davranışa yönelik tutum, sübjektif (öznel) 

norm ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmanın 

örneklemini, Türkiye’nin İstanbul ilinde ve kent merkezinde yaşayan tesadüfi olarak seçilen 
310 kişi oluşturmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi kullanılarak katılımcılara ulaşılan verilerin 

analizinde Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS – Statistical Package for 

Social Sciences) kullanılmış, satın alma niyeti üzerinde durulan araştırma hipotezlerini test 

etmek için de çoklu regresyon analizi yapılarak çözümlemeye gidilmiştir. 

Gerçekleştirilen verilerin analizi sonucunda; davranışa yönelik tutumun, sübjektif (öznel) 
normun ve algılanan davranışsal kontrollerin satın alma niyeti üzerinde pozitif bir etkisi 

bulunduğu görülmüştür. Davranışa yönelik tutum ve sübjektif (öznel) norm değişkenleri satın 

alma niyeti üzerinde aynı etkiyi gösterirken algılanan davranışsal kontrol değişkeninin ise 

diğer değişkenlere göre en güçlü satın alma niyetini açıkladığı saptanmıştır. En güçlü satın 

alma niyetinin açıklandığı taraftarların algıladığı kontrol biçimini ifade eden algılanan 
davranışsal kontrolün ise ileri de ya da gelecekte davranışların ortaya çıkmasında değişkenlik 

gösterebileceği ve bu durumun spor kulüplerinin lisanslı spor ürünlere yönelik satış  

stratejilerine bağlı olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Taraftar, Spor kulüplerindeki lisanslı ürünler, Satın alma niyeti, 
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Öz 

 

Dış ticareti etkileyen faktörlerden birisi de döviz kurlarıdır. Döviz kurları ile ihracat ve ithalat  

arası ilişkiler literatürde yoğun bir şekilde ele alınmış ve ampirik olarak test edilmiştir. Bu 

kapsamdaki çalışmaların bazıları döviz kurlarının düzey değerleri yerine döviz kurlarındaki 
değişkenliği ele almışlardır. Değişken veya esnek döviz kuru politikalarının en önemli 

dezavantajlarından birisi, döviz kurlarında yaşanan belirsizlik ve dalgalanmaların yerli ve 

yabancı yatırımlar ile ticaret üzerindeki caydırıcı etkisidir.  

Bu çalışmanın amacı, 2001 Krizinden sonra yönetimli dalgalı kur rejimine geçen Türkiye 

ekonomisinde döviz kuru değişkenliği ile ticaret arasındaki ilişkileri ampirik olarak test 
etmektir. Dolayısıyla çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veri 

tabanından elde edilen reel döviz kuru indeksi ile ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır.  

Çalışmada döviz kurlarındaki değişkenliği veya dalgalanmayı ölçmeye yönelik olarak 

literatürde yoğun bir şekilde kullanılan ve hareketli ortalamalara dayanan yönteme yer 

verilmiştir. Bu yöntemle elde edilen değişken ile Türkiye’nin reel ihracat ve ithalat  
değişkenleri arasında nedensel ilişkiler, Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre döviz kuru değişkenliği ile ithalat arasında iki 

yönlü nedensel ilişkiler söz konusu iken, ihracattan döviz kuru değişkenliğine doğru tek yönlü 

nedensellik yakalanmıştır. Dolayısıyla çalışmada elde edilen bu sonuçlar, döviz kuru 

değişkenliğinin Türkiye’nin dış ticaretini etkileyebildiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 
döviz kuru değişkenliğinin azaltılarak sabit veya istikrarlı kurların tesisi, Türkiye’nin dış 

ticaretine olumlu etkilere neden olabilecektir.     
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü ve liderliğin performans üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır. Yapılan literatür taramasında söz konusu üç konunun genellikle tek başına ele 

alındığı görülmüştür. Örgüt kültürü, liderlik ve performans konularının birbirleri  üzerindeki 

etkilerinin incelendiği çalışmaların ise yeterince olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada örgüt  
kültürü ve liderliğin performans üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Örgüt kültürü ve liderliğin 

performansa etkisi, anket çalışmasıyla incelenmiştir. Uygulanan anketin ana kütlesini bir alış  

veriş merkezinin yöneticileri teşkil etmektedir. Yapılan analizler sonucunda: örgüt kültürü ile 

liderlik, örgüt kültürü ile performans ve liderlik ile performans arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüş, örgüt kültürü ile liderliğinde performans üzerinde etkili olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
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Kadın Sporcuların Güreşe Katılımları ve Tarihi Süreçleri 

 

Cengiz ARSLAN 
Fırat Üniversitesi, Elazığ, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

İnsanlık tarihi kadar eski bir spor olan Güreş, Dünya’da tüm uygarlıklarda yaygın olarak 

farklı şekil ve ritüellerde binlerce yıldan beri yapılagelmiştir. Bu araştırmada, esasen erkeklere 

has bir spor dalı algısı olan güreş yarışmalarına kadınların katılım süreçlerinin tarihi izleri 

aranacaktır. 

Genelde spor tarihi alan yazımı, erkekler üzerine odaklanmıştır. Bilim, siyaset ve sanat  
alanlarında kadınlar sıkça yer alırken, sporda kadınlar göz ardı edilmiş durumdadır. Güreş  

kadınlar için yeni bir fenomen değildir; eski uygarlıklara kadar uzanan bir tarihi izleri vardır. 

Spora kadın katılımcıların ilgisini çekmeye başladığı 20. ve 21. yüzyıllarda spor 

branşlarındaki çeşitlenme ile birlikte giderek arttığı görülmektedir. Sadece 122 yıl önce 

kadınların Olimpiyatlarda yarışmasına izin verilmediği düşünüldüğünde günümüzde bu 
durumun aşıldığı söylenebilir. Kadınların spora katılımı M.Ö 6000 yıllarına uzanan Yunan, 

Mısır, Etrüsk ve Minos (Girit) uygarlıklarına ait arkeolojik bulgularda kadın sporcuların tasvir 

dildiği görülmektedir. Bu kanıtlarda, antik dönemlerde kadınların spor ve fiziksel 

aktivitelerde yer aldıklarını göstermekle birlikte, antik dönemlerde kadın katılımcıların yer 

alığı resmi sportif yarışma kanıtları henüz bulunamamıştır. Tasvir edilen bazı tarihi kabartma 
ve oyma eserlerde kadın güreşçilerin de yer aldığı görülmektedir. Mısır’da Kraliçe Hatshepsut 

tapınağından çıkan kanıtlar, yine Sparta, Girit (Minos), Türk, Moğol, Çin ve bazı Afrika 

uygarlıklarında kadınların güreş yaptıklarını göstermektedir. Amerika'da Irkçılık, kölelik ve 

ayrımcılık anlayışı spora katılımda kadınları da etkilemiştir. Olimpik yarışmalarda ilk olarak 

1900 Paris Olimpiyatlarında kadınlar yer almış, fakat cinsiyet ayrımcılığı kadınların güreşe 
katılımını geciktirmiş ve ancak 2004 Atina olimpiyatlarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de 

geleneksel ve ata sporu sayılan güreşte Elif Şafak Yeşilırmak adlı kadın güreşçimiz ilk kez  

2012 Londra Olimpiyatlarında yer almış, 2017 Dünya Şampiyonasında ise Yasemin Adar ilk 

altın madalya alan kadın güreşçi olmuştur. 

Güreş tüm ülkelerde geleneksel kültürün bir parçası olarak yapıla gelen önemli bir spor dalı 
olarak, en son yapılan 2016 Rio Olimpiyatlarında ancak 20 ülke kadın sporcusunun katılımı 

ile gerçekleşmiştir. Tarihi süreçte güreş sporunda kadın katılımcı sayısı açısından yeterli 

düzeylere ulaşmadığı söylenebilir.  
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Öz 

 

Gelişen ve değişen dünya her geçen gün ortaya yeni alanların çıkması sonucunu 

doğurmaktadır.  Disipliner yaklaşımın dar sınırları içinde bu yeni gelişen alanları incelemek 

ve öğretmek mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası yaklaşıma ihtiyaç her 

geçen gün artmaktadır. Disiplinler arası öğretim belirli bir kavram, problem ya da konunun 

farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirildikten sonra tekrar bir bütün halinde 
getirilmesi görüşüne dayanmaktadır. Disiplinlerarası yaklaşım yirminci yüzyıl terimi gibi 

görülmesine rağmen bu kavramın tarihsel bir geçmişi bulunmaktadır. Disiplinlerarası 

yaklaşım ile bütünleştirme fikri ilk olarak Platon’un Politea’sında görülmektedir.  

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri 

ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak her alanda gelişmek 
için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirilmektedir. STEM eğitimi disiplinler 

arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 

dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.  

Geçmişte ve günümüzde insanın yaşam içinde kendisiyle, çevresiyle ve kurumlarla ilişkilerini 
inceleyen birçok disiplin bulunmakta, bu disiplinler de genel olarak sosyal, sağlık, fen ve 

eğitim bilimleri vs. adı altında toplanmaktadırlar. Meslek grupları arasında etkili iletişimin 

arttırılması, multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner modellerin oluşturulması ve 

çalışma politikalarında yapılacak düzenlemeler, son yıllarda en çok çalışılan konulardan 

birisini oluşturmaktadır.  

"Disiplinlerarası yaklaşım Jacobs’a (1989) göre; “Bir temanın, kavramın, problemin 

incelenmesi için, birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisinden yararlanan program anlayışı”, 

Erickson’a (1995) göre; “Farklı disiplinlerdeki kavramların kavramsal bütünleşmesi”, 

Yıldırım’a (1996) göre; “Geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir 

biçimde bir araya getirilerek sunulması” olarak tanımlamıştır. Lake (1994), genel olarak 
disiplinlerarası yaklaşımla ilgili verilen tanımların hepsinde:  

 Konuların birleştirildiği,  

 Planlara önem verildiği,  

 Ders kitaplarının ötesinde kaynakların kullanıldığı,  

 Kavramlar arasında ilişki olduğu,  
 Konuya ait ünitelerin kullanıldığı,  

 Programların esnek tutulduğunu bildirmektedir.  
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Öz 

 
Spor biliminin teknolojik gelişmelerle sınırlarını zorladığı , kırılamayan rekorların her geçen 

gün daha da ulaşılabilir olduğu teknoloji cağından antrenman bilimi de etkilenmiştir. Basariya 

ulaşmak isteyen sporcuların performanslarının bu kadar biribirilerine yakınlığı ve rekabetin 

fazla olması, sporcuların performanslarını en ince ayrıntısına kadar takip etmelerini zorunlu 

kılar hale gelmiştir. Bu nedenle gps sistemleri, saha Takip cihazları, noninvazif olarak 
kullanılan laktik asit görüntüleme cihazlari,  sakatlık önleyici teknolojiler gibi geniş yelpazeye 

sahip alanlar doğmuştur. Oyuncu Monitarizasyonu ve Monitarizasyonda kullanılan 

ekipmanlar o kadar önemli hale gelmiştir ki oyun içerisindeki taktiksel ve tekniksel yapılarıda 

etkiler durumdadır. Derleme niteliğinde olan çalışmamızda bu teknolojilerin oyuncu 

monitarizasyonundaki rolü incelenmiştir. Spor bilimcilerin, antrenörlerin,kuvvet kondisyon 
koçlarının ve atletik performans antrenörlerinin çalışmalarında yer verebileceği, oyuncularının 

performanslarını monitarizasyonunda kullanabileceği güncel trend teknolojilerin sunulması  

amaçlanmıştır. 
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Öz 

 

Yeni nesil teknolojisiyle tanışmayan herhangi bir sektör çağımızda kalmamıştır. Spor dünyası 

ve insanların sağlık unsurları da teknolojinin gelişiminden oldukça fazla etkilenmistir.  

Hareketsiz yaşamı da teknoloji beraberinde getirmiştir. Oyun oynayan teknolojiye oldukça  
yakın  popülasyonun, dünya genelinde artmakta olması bu çalışmayı yapmamız da ki neden 

olmuştur. 

Çalışmanın amacı hareketsiz halde oynanan oyunların yerine tüm bu popülasyonun  hiçbir 

salon ve Spor aletin ihtiyaç duymadan pratik şekilde evlerinde rahatlıkla uygulayabilecekleri 

Xbox Kinect  uygulamalarının fizyolojik sonuçlarının ortaya koyulması bununla beraber 
katılımcıların fizyolojik cevaplarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 34 gönüllü kadın üniversite öğrencisi katılmıştır antrenman grubu (n=17), 

Yaş:18,6±0.7,Boy:167±5.1,Kilo:56.31±7.10 ve kontrol grubu (n=17)  

Yaş:18,7±0.7,Boy:166±5.1,Kilo:52.77±7.91 olarak katılımcılar iki ayrı gruba ayrılmıştır.  

Antrenman grubuna kendi vücut ağırlığıyla çeşitli direnç,aerobik ve anaerobik hareketler 
içeren 30 dakikalık Nike Fit Kinect oyunu oynatılmıştır. Xbox Kinect Kinect antrenman 

programı uygulatılmadan1 gün önce ve 8 hafta sonra antrenman grubu ve kontrol grubuna 

kilo, sıçrama testi (Cmj), bel ölçüsü, ve basen ölçümleri yapılmıştır.  

Elde edilen verilerin İstatistiği Spss programında Mann-Whitneu testiyle analiz  

edildi.Antrenman grubunda Cmj ve Yağ değerleri arasında anlamlı farklılık bulundu. (p 
<0.05) 

 

Anahtar Kelimeler: Xbox, Kinect, Simülasyon antrenmanı  
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12 Yaş Elit Erkek Tenisçilerin Oksijen Saturasyonu ve Nabız Değerlerinin İllere Göre 

Karşılaştırılması 

 
Berat KOÇYİĞİT, S inan AKIN, Fatih KILINÇ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu araştırmanın amacı, farklı rakımlarda bulunan illerdeki 12 yaş elit tenisçilerin müsabaka 

sırasında nabız ve oksijen satürasyon değerlerinin incelenmesidir. Araştırmaya Isparta, 

Denizli ve Antalya’da bulunan toplam 30 sporcu gönüllü (izinli) olarak katılmıştır.  

Araştırmaya katılan sporcuların boy, vücut ağırlığı, kalp atım sayısı ve SPO2 saturasyonu 
ölçümleri alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programında Tekrarlı 

Ölçümler Varyans Analizi ve Simple Effect testi kullanılmıştır. Önem derecesi ‘’p<0.05’’ 

olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların boy ortalamaları Isparta 152,7±5,6 

cm, Denizli 156,1±6,1 cm ve Antalya 152,7±5,6 cm iken; vücut ağırlıkları ortalamaları ise 

Isparta 45,0±1,8 kg, Denizli 48,0±3,7 kg ve Antalya 44,0±2,1 kg olarak tespit edilmiştir. 

Sporcuların müsabaka öncesi ve sonrası her gruptan elde edilmiş olan nabız değerleri 

arasındaki farklar istatistiksel yönden birbiri ile karşılaştırıldığı zaman grupların ön test ve son 

test değerleri arasındaki farkların önem arz etmediği tespit edilmiştir (F2,27;2,451; p>0,05). 

Simple effect sonuçlarına göre ise her grubun ön test ve son test arasındaki değişimsel 

farklılığı ele alındığında Isparta ve Antalya grubunun ön test ve son test değerlerindeki 
değişim istatistiksel açıdan önemliyken Denizli grubundaki sayısal değişim önemli 

bulunmamıştır. SPO verilerinde ise her grubun ön test ve son test değerleri arasındaki sayısal 

farklar birbiri ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir (F2,27;3,205; p>0,05). Simple effect sonuçlarına göre ise her 

grupların ön ve son testleri arasındaki sayısal farklılık ele alındığında tüm grupların ön test ve 
son test değerlerindeki değişim istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. 

 Sonuç olarak; Arteriyel kan hemoglobininin oksijen doygunluk yüzdesinin yüksek olması 

hayati önem teşkil eder. Oksijen yoğunluğu, , tüketimi artıracak ve profesyonel sporcular için 

oldukça önemli olan aerobik kapasiteyi yükseltecektir. Dolayısıyla performans sporcularının 

kandaki oksijen yoğunluğunu artırmak için yüksek rakımlı bölgelerde antrenman programları 
önerilebilir. Buradan çıkan sonuç şunu göstermektedir ki, yükseltide bulunan illerdeki 

sporcuların, farklı metrelerdeki yükseltinin bir takım akut etkilerinden, dolayı daha alçak 

irtifada bulunan sporculara göre nabız ve oksijen saturasyon değerlerinin sportif performans 

açısından üstünlük sağlamaktadır.  
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12-14 Yaş Elit Tenisçilere Uygulanan Kombine Antrenmanlarının Servis 

Performanslarına Etkisinin Araştırılması 

 
Berat KOÇYİĞİT, S inan AKIN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu araştırmanın amacı 12- 14 yaş elit tenisçilerde 12 haftalık kombine antrenman 

uygulamalarının servis performansları üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.  

Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesinde bulunan Tenis Kortlarında 

düzenli olarak tenis antrenmanları yapan 12-14 yaşları arası 24 sporcu gönüllü olar ak 
katılmıştır. Sporcular, kombine antrenman yapan grup (n:12) ve normal tenis antrenmanı 

yapan grup (n:12) olarak ikiye ayrıldı.  Araştırma grubu (kombine antrenman grubu) n:12 

öğrencinin ortalama yaşı 13,2±0,5 yıl, boy ortalaması 154,20±1,09 cm, vücut ağırlığı 

45,87±0,91 kg ve kontrol grubu (normal tenis antrenman grubu) n: 12 öğrencinin ortalama yaş 

13,3±1,5 yıl, boy ortalaması 153,0±1,09 cm vücut ağırlığı 42,87±0,91 kg’dır. Antrenmanlar 
12 hafta ve haftada 3 gün, her birim antrenmanda 90 dk. olarak planlandırılmıştır. On İki (12) 

haftalık antrenman periyodu sonunda gruplara ön ve son ölçüm olarak tenis servis hız ölçüm 

testi yapıldı. İki grubun ikinci ölçümlerinin karşılaştırılması sonucu servis hız testleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

Elde ettiğimiz verilere dayanarak kombine antrenmanı yapan tenisçilerin normal tenis  
antrenmanı yapan tenisçilere göre, servis performans özelliklerinin daha iyi geliştiği tespit 

edilmiştir. 
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Erkek Futbolcularda Reaktif Çeviklik ile Bilişsel Parametreleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 
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Öz 
 

Amaç: Bu çalışmada, amatör erkek futbolcuların reaktif çeviklik ile bilişsel performansları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem: Çalışmaya Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) mücadele eden 

Şanlıurfa 11 Nisan spor Kulübünden 24 Erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya 
katılan futbolcuların yaş, boy ve kilo ortalamaları sırasıyla 22.88±4,15, 176,76± 5,90, 69,76± 

7,61 kg olarak kaydedilmiştir. Katılımcıların bilişsel testleri, IQ (SPM), Sürekli dikkat  

(SİGNAL, SİGNAL SÜRE), Görsel hafıza (TAVTB), Determinasyon testi (DT, DT SÜRE), 

dikkat ve problem çözme (COG), Çizgi takibi (LVT), Hız mesafe tahmini (HMT) için Psiko-

Teknik Viyana sistemi kullanıldı. Reaktif çeviklik testi için ise, Fusion Sport Smart Speed 
cihazı kullanıldı. Elde edilen değişkenlerin verileri arasındaki ilişkiler için korelasyon 

istatistiği uygulanmıştır. İstatistiksel işlemler için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır.  

İstatistiksel işlemlerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi için 0,01 ve 0,05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan erkek futbolcuların reaktif çeviklik değerleri ile IQ (SPM), 

Sürekli dikkat (SİGNAL), Görsel hafıza (TAVTMB), Determinasyon testi (DT), dikkat ve 
problem çözme (COG), Çizgi takibi (LVT) anlamlı ilişki bulunmazken (p>0.05), Sürekli 

Dikkat reaksiyon süresi (SİGNAL SÜRE) Determinasyon testi reaksiyon süresi arasında 

anlamlı ilişki (DT SÜRE) Hız mesafe tahmini (HMT) bulunmuştur (p<0.05), 

Sonuç olarak; Reaktif çevikliği etkileyen bilişsel faktörlerin çalışmamızdaki erkek 

futbolcularda, reaksiyon ve hız mesafe tahminleri üzerine etkili olduğu görülmüştür. Bu sonuç 
reaktif çeviklik testindeki sadece ışığa karşı hız ve tepki süratine dayalı olduğu için olabilir,  

içerisinde görsel hafıza, dikkat, reaksiyon, ikili işlem becerisi gerektiren rakip ve takım 

oyuncusu ayrımının olduğu branşlara göre dizayn edilmiş yeni reaktif çeviklik testlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Elit Düzey Taekwondocularda Birim Antrenmanın Hematolojik Parametreler Üzerine 

Etkisinin Araştırılması 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, elit seviyedeki taekwondocularda uygulanan birim antrenmanının 

hematolojik parametreler üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya üniversite taekwondo 
takımından 12 kadın (yaş: 20,3 – ant yaşı: 8,8 – boy: 169,5 – kg: 60,1) ve 9 erkek (yaş: 20,3 –  

ant yaşı: 9,5 – boy: 181,7 – kg: 69,3) olmak üzere uluslararası düzeyde derecelere (Avrupa-

Dünya Şampiyonası, Uluslararası Turnuva) sahip 21 taekwondo sporcusu katıldı. Sporculara 

90 dk süre ile teknik ve taktik gelişimin yanı sıra kuvvet gelişimine yönelik % 80 şiddetinde 

antrenman programı uygulandı. Antrenmanın hemen öncesi ve sonrası olmak üzere 4 cc kan 
örnekleri sağ antekubital venden alındı. Alınan kan örnekleri üzerinde hematolojik 

parametrelerdeki lökosit alt gruplarından WBC, GRAN, GRAN %, LYM, LYM %, MID ve 

MID %, eritrosit alt gruplarından RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC ve RDWC, 

trombosit alt gruplarından ise PLT, MPV, PCT ve PDW değerleri incelendi. İstatistiksel 

hesaplamalar SPSS 21.0 programında, Wilcoxon T testi ile belirlendi. Anlamlılık düzeyi 
p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışma sonucunda kadın taekwondocuların WBC, GRAN ve 

GRAN % değerlerinde istatistiki olarak anlamlı seviyede yükseliş olduğu, RBC, HGB, HCT, 

MCHC, MPV ve MID % değerlerinde ise istatistiki olarak anlamlı düzeyde düşüş olduğu 

gözlemlendi. Erkek taekwondocularda ise, WBC, RDWC, GRAN ve GRAN % değerlerinde 

istatistiki olarak anlamlı seviyede yükselişler olduğu, HCT, MID %, LYM ve LYM % 
değerlerinde ise istatistiki olarak anlamlı düzeyde düşüşler olduğu belirlendi. Sonuç olarak, 

taekwondo antrenmanının elit düzeydeki kadın ve erkek taekwondocularda pek çok 

hematolojik parametreye düşüş ya da yükseliş yönüyle etkide bulunduğu tespit edildi. Bu 

etkinin taekwondo antrenmanında gerçekleştirilen tekli ve kombine teknik çalışma 

temposundaki şiddetten kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Sekiz Haftalık Egzersiz Programının Kadınlarda Bel Çevresi, Bki ve Yaşam Kalitesi 

Üzerine Etkisi 
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Öz 

 

Amaç: Bu çalışma egzersiz yapmanın, kadınlarda bel çevresi, beden kitle endeksi ve yaşam 

kalitesine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metot: Çalışma grubunu egzersizle ilgili riski olmayan, menopoza girmemiş 32 
Egzersiz (34.37±7.28 yaş), 26 Kontrol (26.34±7.85 yaş) olmak üzere 58 kadın oluşturmuştur. 

Çalışma öncesi ve sonrası kişilere, 36 madde, 8 alt ölçekten oluşan fiziksel ve mental yönden 

sağlığı değerlendiren Yaşam Kalitesi; Rand Corporation (1998) tarafından geliştirilen, 

Koçyiğit ve ark. (1998)’nın geçerlik ve güvenirliğini yaptığı Short Form-36 uygulanmış olup, 

vücut analizi BIA ile ölçülmüştür. İstatistik analizler SPSS programında, anlamlılık düzeyi 
p<0.05 ve 0.001 olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Fiziksel Fonksiyon, Ağrı, Genel Sağlık, Enerji Düzeyi, Sosyal Fonksiyon, Mental 

Sağlık alt ölçeklerinde öntest ile sontest arasında anlamlı bir farklılık izlenmiş olup (p<.0001), 

Rol Güçlüğü ve Emosyonel ölçeklerinde farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Egzersiz ve 

kontrol grupları arasında yaşam kalitesinin tüm alt ölçeklerinde öntest ve son test arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<.0001). Bel çevresi sontest bakımından 

incelendiğinde farklılık izlenmiş olup F(1,55=4294.163, p<.0001, = 0.978), egzersiz ve 

kontrol grubu arasında da F(2,55=19.739, p<.0001, =0.008) anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. BKI öntest ve sontest bakımından farklı bulunurken F(1,55=10549.536, 

p<.0001, =0985), gruplara göre ikili karşılaştırma sonucunda da F(2,55=47.951, 
p<.0001, =0.008) fark olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Bu çalışmada, egzersizin vücut tipini belirlemede yardımcı olan BKI, bel çevresi ve 

yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Egzersiz yapmanın 

kişiyi daha canlı, aktif ve kendini mutlu hissetmesine yardımcı olduğu konusunda yapılan 

birçok araştırmayı desteklemektedir. Egzersizin, kişilerin fiziksel ve duygusal anlamda günlük 
iş ve sosyal aktivitelerini daha rahat yapma imkânı sağladığı, gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık oluşu ile açıklanabilmektedir. Toplumda fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden daha 

güçlü bireyler yetişmesi için, kişilerin mümkün olduğunca egzersiz yapmaya teşvik edilmesi 

ve bunun için gerekli koşulların sağlanması önerilmektedir.  
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Futbolcularda Aerobik Performans Seviyesinin Yorgunluk İndeksine Etkisi 
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Öz 
 

Futbol her ne kadar aerobik enerji sisteminin baskın olduğu bir spor dalı olsa da oyun 

içerisinde sonuca etki edecek durumlar üstü üste yapılan sprintlerden sonra meydana 

gelebilmektedir. Bu sebeple anaerobik performans da aerobik performans kadar futbolcular 

tarafından geliştirilmesi gereken önemli bir özelliktir. Bu çalışmanın amacı aerobik 
performans seviyesinin anaerobik performansın önemli göstergelerinden biri olan yorgunluk 

indeksi değerleri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmaya amatör futbol kulüplerinde 

oynayan 33 sporcu katıldı(yaş:22±3,8 boy:175±4,2 ağırlık:70±7,91). Futbolculara bir hafta 

arayla sırasıyla YO-YO IRL1 ve RAST testi yapıldı.  Aerobik performans testlerinden elde 

edilen sonuçlara göre sporcularaerobik performans durumu en iyi 12 sporcu ve aerobik 
performans durumu en kötü 12 sporcu olmak üzere iki guruba ayrıldı. RAST testinde elde 

edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi sonucu guruplar arasında yorgunluk indeksi 

değerlerinde anlamlı bir farka rastlanmadı. Bu çalışmanın sonucunda, futbolcularda aerobik 

performans seviyesinin anaerobik performans yorgunluk indeksi değerleri üzerinde bir 

etkisinin olmadığı ortaya çıkmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: YO-YO IRL1, RAST, Futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -177-  
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Futsal; sınırlandırılmış dar bir alanda oynanan, hücum ve savunmada teknik 

ve taktik beceriler gerektiren ve yüksek yoğunluklu aktiviteler ile mücadelenin diğer tüm 

takım sporlarından daha fazla olduğu bir spor dalıdır. Bu tür yüksek mücadele gerektiren 

oyunlarda çabukluk, hız (ivmelenme ve maksimum hız) ve çeviklik özellikleri büyük önem 

göstermektedir. Bu çalışma ile SAQ (sürat, çeviklik, çabukluk) antrenmanın kadın futsal 
sporcularında performans üzerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma grubunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kadın futsal takımında yer 

alan 18 sporcu oluşturdu. Kadın futsal oyuncuları denek grubu (n,9; yaş, 19.33±1.66 yıl; boy, 

165.7±.07 cm; vücut ağırlığı,  58.67±7.26 kg) ve kontrol grubu (n,9; yaş, 20.11±1.27 yıl; boy, 

163.56±.07 cm; vücut ağırlığı, 55.94±4.28 kg) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Denek grubu 
haftada 3 defa olmak üzere 8 hafta boyunca rutin antrenman programlarına ek olarak SAQ 

antrenmanı uyguladı. Kontrol grubu ise haftada 3 gün rutin antrenman programlarına devam 

etti. Sporcuların performanslarını değerlendirmek için SAQ antrenman programı öncesi ve 

sonrası 10m ve 20m sürat ile t test, quick feet ve altıgen çeviklik testleri yapıldı. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden istatistiksel analizler 
Eşleştirilmiş ve Bağımsız T testi kullanılarak yapıldı. Tüm veriler SPSS 21.0 paket 

programında analiz edildi ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi.  

Bulgular: Çalışma sonucunda denek grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında; 10m 

sürat testi anlamlı (p<0.05), quick feet, t test ve altıgen çeviklik testleri çok anlamlı fark 

gösterirken (p<0.01); 20m sürat testinde anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Grupların son 
testleri karşılaştırıldığında denek grubu lehine 10m ve 20m sürat testlerinde anlamlı (p<0.05), 

çeviklik testlerinde ise çok anlamlı (p<0.01) düzeyde fark görüldü.  

Sonuç: Sonuç olarak sekiz hafta süre ile uygulanan SAQ antrenmanın kadın futsal 

oyuncularının performansları üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir.  
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Abstract 

Nowadays, technology innovation has the biggest influence on its appropriate kind of sport. 

Sports use increasingly complex technologies to enhance performance. Some considerable 
leaps forward in sporting performance is a direct result of technology either used during 

events or training. Today athletes have approach to progressively modern technology. They 

have more advanced training techniques than ever before, that’s why sport is becoming an 

entirely new ballgame. The true sport essence lies in the athletes’ talent and endurance, but it  

is often no longer sufficient. Sophysticated technologies can improve them up their game.  

The innovation sport technology has practically changed sport itself. It has impacted the sport 

incredible.  The use of wearable technology, big data analytics, social media and sensor 

technology, in modern connected world, have changed the way sports are played, analysed 

and improved. Athletes can accept greater consciousness into their performance, improve 

training methods and improve their skills due to various contemporary advances. 

Similarly, we can see the use of technology has practically changed sport itself. That’s why it 

has changed the sport way we interact with. Technology gathers information about every 

second of every game which is then analysed to create new strategies and increase athletic 

performance. Numerous cameras monitored sports courts so that officials and coaches can 

follow exactly what happens. To boost talent, manage health and improve coaching and 
training technological innovation is playing an increasingly meaningful function.  

 Wearables is  one of the important technological innovation which provide an opportunity  to 

monitor, manage and improve performance. To collect information for analysis, they track 

everything from the athlete’s heart rate to body chemistry. Data is important for coaches  

whose aim it is to improve their athlete’s or their team’s performance, but it also plays a key 
role in minimising injuries. To measure and to improve athletes’ performance specialised 

wearables are used during their training.  

It is reasonable to notice that technology continues to evolve, so the genetic testing role in 

sports increases as well. Nowadays, Scientists have discovered that there are genetic markers  

that can tell us how the body will respond to intense exercise or weight training. No doubt, 
diet, environment and culture, endurance and psychological perseverance also play a central 

role of an athlete’s success. To maximise athlete performance coaches have to understand 

how all these different factors interact and how to put together training regimes. This has 

allowed a deeper understanding and knowledge of how athletes can further push their abilities  

and recognize their maximum potential. It’s reasonable to conclude, the latest technological 
developments, most people’s lives have been enhanced and simplified. While the true essence 

of sports lies in the talent of athletic performers, their game can be greatly improved by 

making use of modern technologies, ensuring a superior game and positive results. 
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Öz 
 

Bireylerin yaşamlarını idame ettirmeleri için harcadıkları zaman dilimi dışında kalan zaman 

olarak tanımlanan serbest zaman kavramı ve bu zaman dilimi içerisinde yapılan alan yazında 

da rekreasyon olarak yer alan serbest zaman etkinlikleri, iş görenlerden  öğrencilere v.b. her 

bireyin hayatında yer almaktadır. Fakat insan hayatında büyük öneme sahip olan serbest 
zaman etkinliklerine her fırsatta katılım sağlamak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla serbest 

zaman etkinliklerine katılmakta bireylerin karşısına bir takım engeller çıkmaktadır. Bu 

bağlamda bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerin 

rekreatif etkinliklerine katılımlarında karşı karşıya kaldıkları engellerin bir takım demografik 

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, genel 
tarama modellerinden kesit alma yöntemine göre dizayn edilmiştir. Araştırma verileri 

üniversite öğrencilerinin boş zaman engellerini belirlemek adına Gürbüz ve Karaküçük (2008) 

tarafından geliştirilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 

kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Örneklem ise kolayda örnekleme yöntemiyle 

seçilmiş olan 62 (%40.5) “Kadın” ve 91 (%59.5) “Erkek” toplam 153 üniversite 
öğrencisinden toplanmıştır. Verilerin normal bir dağılım gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış, verilerin parametrik test 

koşullarına uygun olduğu tespit edilmiş ve anlamlı farklılıkların belirlenmesi için bağımsız  

örneklemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Sonuç 

olarak cinsiyet, Üniversite rekreasyon alanlarının yeterliliği, Boş zaman geçirme yeri 
bağımsız değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). 

Sınıf düzeyi, Refah seviyesi ve Boş zaman değerlendirme güçlüğü bağımsız değişkenleri 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). 
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Öz 

 

 
Bu çalışmada doğa sporlarına katılan sporcuların liderlik özelliklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 2017 yılı güz mevsiminde Rize’de doğa sporları yapan sporcular belirlenerek 

çalışma hakkında bilgi verildi.  Araştırmaya 154 Erkek, kadın 44 kadın olmak üzere toplam 

198 kişi gönüllü olarak katıldı. Ölçme aracı olarak sporculara Sırrı Cem Dinç (2006) 

tarafından geliştirilen “Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeği”(Katılımcı formu) 
uygulandı. Yedili likert tipi ölçek “Mücadele Destek, Öğretici Davranış, Demokratik Karar 

Verme, Grup Etkileşim Davranışı, Model Olma Davranışı, Risk Yönetim Davranışı ve Çevre 

Duyarlılığı Davranışı” alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen verilere öncelikli olarak 

normallik testi uygulandı. Verilerin dağılımına bakılarak; cinsiyete bağlı olarak Mann-

Whitney-U testi, yaş ve katılım yılına bağlı olarak Kruskalş-Wallis testleri uygulandı. Test 
sonuçları cinsiyete bağlı olarak öğrencilerin Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik 

Ölçeği; Mücadele Destek (U=3240.5, p>0.05), Öğretici Davranış (U=3334, p>0.05), 

Demokratik Karar Verme (U=3255.5, p>0.05), Grup Etkileşim Davranışı (U=3261.5, 

p>0.05), Model Olma Davranışı (U=3112.5, p>0.05), Risk Yönetim Davranışı (U=3125.5, 

p>0.05) ve Çevre Duyarlılığı Davranışı (U=3384, p>0.05) alt boyutları puanları arasındaki 
farkın önemli olmadığını gösterdi. Yaşa göre yapılan karşılaştırmada sporcuların Doğa 

Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeği; Mücadele Destek (χ2 2 198; 0.949, p> 0.05), 

Öğretici Davranış (χ2 2 198; 0.9, p> 0.05), Demokratik Karar Verme (χ2 2 198; 1.68, p> 0.05), 

Grup Etkileşim Davranışı (χ2 2 198; 1.042, p> 0.05), Model Olma Davranışı (χ2 2 198; 1.642, p> 

0.05), Risk Yönetim Davranışı (χ2 2 198;3.643, p> 0.05) ve Çevre Duyarlılığı Davranışı (χ2 2  

198; 0.71, p> 0.05) alt boyutları puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. Katılım 

yılına göre yapılan karşılaştırmada sporcuların Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik 

Ölçeği; Mücadele Destek (χ2 3 198; 1.906, p> 0.05), Öğretici Davranış (χ2 3 198; 2.113, p> 0.05), 

Demokratik Karar Verme (χ2 3 198; 0.597, p> 0.05), Grup Etkileşim Davranışı (χ2 3 198; 2.311, 

p> 0.05), Model Olma Davranışı (χ2 3 198; 3.422, p> 0.05), Risk Yönetim Davranışı (χ2 3 

198; 0.815, p> 0.05) ve Çevre Duyarlılığı Davranışı (χ2 3 198; 1.087, p> 0.05) alt boyutları 

puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. 
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Öz 
 

Sporcu ve antrenörler için müsabaka döneminde büyük önem taşıyan zihinsel dayanıklılık, 

literatürde zor yaşamsal tecrübeler karşısında kişinin kendisini toparlama gücü, baskı ile etkili 

başa çıkma, psikolojik olarak güçlü olmak, bağlılık, yüksek konsantrasyon becerisi, yüksek 

düzeyde kararlılık ve sağlam benlik yapısı gibi kavramları içermektedir. Zorlu şartlara uyum 
sağlama noktasında doğa sporları ve özellikle bisiklet ile uğraşan bireylerin zihinsel 

dayanıklılık düzeyleri farklılıklar gösterebilir.  

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı; bisiklet ve doğa sporları yapan katılımcıların zihinsel 

dayanıklılık düzeylerini farklı demografik özelliklere göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya 127 

Bisiklet, 23 Doğa Sporları ile uğraşan olmak üzere toplam 150 katılımcı gönüllü olarak 
katılmışlardır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sheard ve ark. (2009) tarafından 

geliştirilen ve Türkçe ’ye uyarlaması Altıntaş (2015) tarafından gerçekleştirilen “Sporda 

Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” kullanılmıştır. Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri 

Güven, Kontrol ve Devamlılık olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma da 

katılımcıların betimsel istatistiklerini belirleyebilmek için frekans ve ortalama değerlerinden 
faydalanılmıştır. İkincil olarak veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla değişkenlerin çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmış, 

değerlerin 2+/-2 arasında değiştiği görülerek parametrik testlerden faydalanılmasına karar 

verilmiştir (Karaatlı,2008). 2’li grup karşılaştırmaları için bağımsız iki grup T -test 3 ve daha 

fazla gruplu değişkenler için tek yönlü anova testileri uygulandı.  

Çalışma bulgularına göre cinsiyet, spor dalı, millilik durumu, yaş, eğitim durumu gibi 

değişkenlerde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmazken (p>0,05). Yapılan haftalık antrenman 

sayıları açısından Güven alt boyutunda anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır 

(F(3,146)=3,695;p<0,05). Buna göre haftada 5-6 defa antrenman yapan katılımcıların güven alt  

boyutundaki ortalama puanları (18,737+/-2,83) hem 1-2 defa antrenman yapan katılımcılara 
göre (16,360+/-3,67) hem de 3-4 defa antrenman yapan katılımcılara göre (16,830+/-3,80) 

anlamlı derecede daha yüksektir. 

Sonuç olarak, profesyonel düzeyde bisiklet ve doğa sporları ile ilgilenen sporcuların cinsiyet, 

spor dalı, millilik durumu, yaş, eğitim durumu gibi değişkenler açısından zihinsel 

dayanıklılıklarında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmazken; antrenman ortamında daha fazla 
kalmak sporcuların daha fazla zihinsel olarak dayanıklılık sergilemelerine neden olmaktadır. 
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Öz 
 

Günümüzde boş zaman herkesin ihtiyaç duyduğu ve bireyden bireye farklılık gösteren bir 

zaman dilimdir. Boş zamana duyulan ihtiyaç kadar boş zamanın nasıl değerlendirildiği ya da 

yönetildiği de oldukça önemlidir. Üniversitelerin rekreasyon bölümlerinde eğitim gören 

öğrencilere yönelik yapılan bu çalışmanın amacı, boş zaman yönetim düzeylerinin 
belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden 

176 kadın (%55,7), 140 erkek (%44,3) olmak üzere toplam 316 rekreasyon bölümü öğrencisi 

oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken olasılıklı örnekleme tekniklerinden basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu katılımcılar boş zaman dilimleri içerisinde yer alan 

etkinliklere gönüllü ve aktif katılım gösteren kişilerdir. Araştırmanın yöntem kısmında 
katılımcıların demografik özellikleri belirlendikten sonra veri toplama aracı olarak Wang ve 

ark. (2011) tarafından geliştirilen, Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“boş zaman yönetimi ölçeği” kullanılmıştır. Ölçüm aracından elde edilen veriler istatistik 

analizleri yapılmak üzere elektronik ortamdaki istatistik paket programına aktarılmıştır.  

Verilerin istatistiksel gösterimi olarak tanımlayıcı istatistik ve frekans  analizleri yapılmıştır. 
Katılımcıların boş zaman yönetim düzeyleri ile demografik özelliklerine ilişkin farkı 

belirlemek için öncelikle “Levene” değerleri incelenerek varyansların homojenliği 

doğrulanmış daha sonra “t  testi” ve “tek yönlü varyans analizi” (ANOVA) uygulanmıştır.  

Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan öğrencilerin boş zaman yönetim 
düzeylerine bağlı olarak cinsiyet, sosyal çevre, öğrenim gördükleri bölüm ve günlük boş  

zaman süresine ilişkin herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Yaşadıkları bölgeye göre 

yapılan analiz sonucunda ise ‘değerlendirme’ ve ‘programlama’ alt boyutlarında anlamlı  

farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda, katılımcıların yaşadıkları çevrenin boş  

zamanlarını değerlendirme ve bu zamanı programlamada farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu 
sonucun araştırmaya katılan öğrencilerin boş zaman yönetim düzeylerinde etkili olduğu 

söylenebilir. Çevresel imkanların iyileştirilmesi ve daha çeşitli rekreatif olanakların sunulması 

bölgesel farklılığı ortadan kaldırarak öğrencilerin boş zaman yönetim düzeylerinde de olumlu 

sonuçlar ortaya çıkarabilir.  
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Öz 
 

Bu çalışma bir rekreatif faaliyet olarak doğa yürüyüşüne katılanları motive eden nedenlerin 

belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.  

Araştırmanın örneklemini 2015-2017 yılları arasında Gaziantep ilinde doğa yürüyüşüne 

katılan toplam 610 kişi (280 kadın ve 330 erkek) oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket soruları çoktan 

seçmeli sorular ve likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal 

dağılıma uygunluk kontrolünde Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. İki bağımsız grup 

karşılaştırılmasında t testi, ikiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında normal dağılıma 

sahip değişkenler için ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin SPSS 22.0 paket programı ile istatistiksel analizleri 

yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak frekans, yüzde, ortalama, 

standart sapma, iki bağımsız gruplar için t-testi ve ikiden fazla bağımsız gruplar için ANOVA 

ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, katılımcıların çoğunlukla cinsiyete göre erkek, medeni duruma göre 
bekâr,  yaşlara göre 25-31 yaş aralığında olduğu ve mesleklere göre ise özel sektör 

çalışanlardan olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre motivasyonel etkenler ölçeği sağlık alt  

boyutunda anlamlı farklılık olduğu ve diğer alt boyutlarında anlamlı fark olmadığı 

bulunmuştur. Eğitim durumu ile motivasyonel etkenler ölçeği gözlem değişkeni alt boyutunda 

anlamlı farklılık olduğu ve diğer alt  boyutlarında anlamlı fark olmadığı anlaşılmıştır.  
Katılımcıların meslekleri ile motivasyonel etkenler ölçeği eğitim değişkeni alt boyutunda 

anlamlı farklılık olduğu ve diğer alt boyutlarında anlamlı fark olmadığı anlaşılmıştır.  
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Öz 

 

Amaç: Gerek çok geniş spektrumdaki hastalıkların tedavisinde ve gerekse de giderek artan 

hızla endüstriyel-gelişmekte konumunda olan toplumumuzun yaşlanmasına bağlı olarak 
gelişen problemlerin önlenmesinde ve tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) 

uygulamalarının önemi açısından farkındalığın artması ile ilişkili olarak FTR uygulamaları ve 

merkezleri giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak literatürde FTR uygulamaları ve merkezlerine 

yönelik yeterli hasta memnuniyet çalışması mevcut değildir. Bu pilot çalışma, FTR 

ünitelerinde tedavi olan hastaların memnuniyet düzeylerinin depresyon düzeyi, demografik 
özellikleri ve ağrı durumları ile olan ilişkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.  

Yöntem:  Çalışmaya, Hatay ili çevresindeki FTR ünitelerinde aktif tedavileri devam eden ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden 100 birey dâhil edilmiştir. Demografik bilgilerin 

kaydedilmesini takiben bireyler Beck Depresyon Ölçeği (BDI) ve 26 maddelik Fizik Tedavi 

Hastası Memnuniyet Anketi (PTPSQ) ile değerlendirildi.  Çalışmaya katılmayı kabul eden 
hastalar PTPSQ sonuçlarına (0-20 hiç memnun değilim, 21-40 memnun değilim, 41-60 orta 

düzeyde memnunum, 61-80 memnunum, 81-100 çok memnunum) göre 5 gruba ayrılmıştır. 

Bulgular: Kadınların memnuniyet düzeylerinin erkeklere göre daha fazla olduğu gözlenmiştir 

(p<0.05). Yaş, aylık gelir düzeyi, eğitim düzeyi, medeni durum, ağrı frekansı, daha önce FTR 

ünitelerine gelmesi ve ağrı düzeyi açısından gruplar arasında fark bulunamazken (p>0.05), 
ağrı düzeyi, tipi ve bölgesi açısından farkın yanı sıra depresyon düzeyleri açısından da farkın 

önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Daha ileri ve kapsamlı araştırmalara gerek duymakla birlikte, FTR ünitelerinde hasta 

memnuniyetini sağlamak üzere hastaların sadece fiziksel şikâyetlerine değil, demografik ve 

sosyal özelliklerinin yanında ruhsal durumunun da dikkate alınması gerektiği ve 
multidisipliner bir bakış  açısıyla yaklaşılması gerektiği kanısına varılmıştır. Sonuçta hasta 

memnuniyeti sadece fizyoterapistin deneyimine değil hizmetin sağlandığı koşullara ve verilen 

hizmetin kalitesine bağlı olarak değişebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Depresyon, Ağrı, 
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Öz 
 

Bireylerin günlük yaşamın getirdiği bir takım olumsuz durumlardan kaçış olarak tercih ettiği 

ve hayatlarını devam ettirmek için gereken zaman dilimi dışında kalan serbest zamanlarında 

yaptığı serbest zaman etkinlikleri, bireylerin yenilenmesinde, rahatlamasında önem arz  

etmektedir. Bu durum birçok bireyi serbest zaman etkinliklerine katılmaya teşvik etmektedir. 
Fakat serbest zaman etkinliklerine katılım her zaman doyum ile sonuçlanmamaktadır. 

Bireylerin tercihleri, katıldıkları zaman dilimleri, bulunduğu statüler gibi sayısı 

çoğaltılabilecek birçok faktör serbest zaman etkinliklerinin tatminsizlik ile sonuçlanmasına 

neden olabilir. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bazı 

demografik değişkenler açısından serbest zaman doyum düzeylerinin incelenmesidir. Çalışma 
genel tarama modellerinden kesit alma yöntemine göre tasarlanmış olup çalışma verileri 

kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş olan 122 (%34.7) “Kadın” ve 230 (%65.3) 

“Erkek” toplam 352 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı 

olarak üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeylerinin  belirlenmesi adına Gökçe 

ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” ve 
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin normal bir 

dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesi için Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış, 

verilerin parametrik test koşullarına uygun olduğu tespit edilmiş ve anlamlı farklılıkların 

belirlenmesi için bağımsız örneklemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak sınıf düzeyi, bölüm farklılığı, üniversite rekreatif 
alanlarını kullanma süresi bağımsız değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>.05). Cinsiyet, Refah seviyesi ve haftalık boş zamana sahip olma 

bağımsız değişkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). 
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Öz 
 

Araştırmanın amacı, puberte öncesi basketbolcuların morfolojik yapılarının ve yorgunluk 

düzeylerinin basketbola özgü pas becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma 

grubunu basketbol branşında düzenli antrenman yapan ve altyapı liglerinde müsabakalara 

katılan 23 gönüllü erkek basketbolcu oluşturmaktadır. Katılımcıların pas becerilerini 
belirlemek için AAHPERD Basketbol Pas Testi kullanılmıştır. Yorgunluk düzeyi ise 

katılımcıların bir dakika içinde, squat itiş hareketinde yapılan toplam skorun %90’ı alınarak 

belirlenmiştir. Araştırmada vücut ağırlığı, boy uzunluğu, deri kıvrımı kalınlığı (biceps, triceps, 

subscapula, suprailiac, calf) ölçümü, çevre (biceps, calf) ölçümü ve çap (dirsek, diz) ölçümleri 

alınmıştır. Somatotip özelliklerin belirlenmesi için Heath-Carter yöntemi kullanılmıştır.  
İstatistiksel analiz kısmında parametreler arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesinde 

Spearman Sıra Korelasyon Katsayısından yararlanılırken, dinlenik pas becerisi ve yorgunluk 

pas becerisi arasındaki farklılığı belirlemek içi ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Endomorfik yapının dinlenik pas ve yorgunluk pas 

beceri düzeyleri ile negatif yönlü orta düzeyde ilişkisi bulunmaktadır (sırasıyla rho= -,427, -
,554;p<0,05, p<0,01). Ektomorfik yapının ise yorgunluk pas beceri düzeyi ile orta düzeyde 

pozitif yönlü ilişkisi tespit edilmiştir (rho= ,580; p<0,01). Basketbolcuların dinlenme ve 

yorgunluk düzeyinde yapmış oldukları pas skorları arasında anlamlı düzeyde farklılık tespit 

edilmiştir (p<0,01). 

Araştırma sonucunda basketbolcuların ektomorfik yapılarının artması ile beraber yorgunluk 
pas skorlarının arttığı, yağlılık özelliğini temsil eden endomorfik yapının artması ile beraber 

ise hem dinlenik hem de yorgunluk pas skorlarının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma 

sonuçları puberte öncesi basketbolcuların yorgunluk düzeyleri arttıkça pas becerisinde azalma 

olduğunu göstermektedir. Bu da yorgunluğun, basketbolcuların pas becerisi üzerinde önemli 

bir belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Öz 

 

Bu çalışmada amaç; Bu çalışmanın amacı fonksiyonel Antrenmanlarının alt ve üst ekstremite 

anaerobik güç üzerine etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem; Araştırma 12 kişi kontrol 

grubu, 15 kişi deney grubunda olmak üzere toplam 27 gönüllü katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. Yaş ortalaması deney grubu 20,46 ± 1,8 yıl, kontrol grubu 21,6 ± 1,1 yıl; 

boy ortalaması deney grubu 178,4 ± 5,5 cm, kontrol grubu 173,5 ± 4,4 cm; vücut ağırlığı 

deney grubu 71,4±13,2 kg kontrol grubu 76,9 ± 11,6 kg olarak tespit edilmiştir. Deney 

grubunda yer alan sporculara rutin teknik antrenmanlarına ek olarak on hafta süresince 

fonksiyonel antrenmanı uygulanırken, kontrol grubuna rutin teknik antrenman uygulanmıştır.  
Her iki gruptan on haftalık süreç öncesi ve sonrası ölçüm alınmıştır. MYO test submaksimal 

rampa testi ile aerobik kapasite belirlenmiştir. Aerobik relatif güç (watt/kg), VO2 maksimum  

tahmini (lt/min ve ml/kg/dak) ve MET (ml/lk/dak) değerleri MYO test aracılığı ile sporcuların 

değerleri kayıt altına alınmıştır. Deney grubunda yer alan katılımcılar 10 haftalık süreçte 

aşamalı olarak deprem barı ile squat ve bench press, serbest barla squat, sekiz istasyonlu alt ve 
üst ekstremiteye yönelik klasik kuvvet antrenmanı, pliometrik sıçrama,  kendi vücut ağırlıklar ı 

ile 10’lu kuvvet istasyonu (her istasyonda süreye karşı ) ve crossfit fran modeli uygulandı. 

Deney grubunda yer alan katılımcılar sekiz istasyonlu klasik kuvvet kaldırabildikleri 1 

maksimum tekrarlı ( 1 MT) kg’ları % 50 değeri ile başladıkları kuvvet ant renmanlarında her 

hafta % 10’luk artış uygulanmıştır. Ayrıca fonksiyonel antrenmanların haricinde olan 
günlerde rutin teknik-taktik antrenman yapılmıştır.  Haftada üç gün fonksiyonel antrenman ve 

diğer kalan günlerin üç gününde ise rutin teknik antrenmanına yer verilmiştir.  Elde edilen 

veriler Tekrarlı Ölçümler Anova ve Simple Effect testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular; Elde 

edilen verilere göre gruplar arasında aerobik relatif güç (watt/kg), VO2 maksimum tahmini 

(lt/min ve ml/kg/dak) ve MET (ml/lk/dak) değerleri deney grubu lehine anlamlı fark 
görülmüştür (p<0.05). Grup x ölçüm etkileşimi sonuçlarına göre aerobik relatif güç (watt/kg), 

VO2 maksimum tahmini (lt/min ve ml/kg/dak) ve MET (ml/lk/dak) değerlerinde anlamlı 

değişim görülmekle birlikte deney grubu lehine gelişim görülmüştür (p<0.05). Sonuç; Elde 

edilen sonuçlara göre fonksiyonel antrenman yöntemlerinin aerobik kapasite üzerinde etkili 

olduğu görülmektedir. Fonksiyonel antrenmanın sezon öncesi çaışmalarda yer alması 
sporculara katkı sağlayacağı söylenebilir.  
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, 35-45 yaş arasındaki erkeklerde 8 haftalık farklı yüklenme şiddetindeki 
direnç egzersiz programlarının; vücut kompozisyonu, apelin, pentraksin-3 (PTX-3), 

interlökin-6 (IL-6), kreatin kinaz (CK) ve laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri üzerine 

etkilerini araştırmaktır. Çalışma grupları; düşük şiddet egzersiz grubu (DŞEG; n=15), yüksek 

şiddet egzersiz grubu (YŞEG; n=15) ve kontrol grubu (KG; n=15) olarak üçe ayrılmıştır.  

YŞEG, 1 tekrar maksimum kuvvetin (1TM’nin) %70-80 şiddetinde haftada 3 gün 2 set 8-10 
tekrarla, DŞEG ise aynı sürelerde 1TM’nin %50-60’i şiddetinde 15-17 tekrarlı bir direnç 

egzersiz programını uyguladılar. Kontrol grubu ise herhangi bir egzersiz programı 

uygulamadı. Egzersiz programı öncesi ve sonrasında, maksimal kuvvet testi, vücut 

kompozisyonu ölçümleri ile kardiyak riskin erken teşhisinde rol alan ve son yıllarda 

keşfedilen kandaki bazı biyomarkerlerin tetkikleri yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda; beden 
kütle indeksi (BKİ), Apelin ve IL-6 değerlerinde YŞEG ve DŞEG’de istatistiksel olarak 

anlamlı, ancak YŞEG lehine sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, BKİ, Apelin ve IL-6 

düzeylerinin her iki egzersiz grubunda da olumlu yönde değişmesi nedeniyle; direnç 

egzersizlerinin oksidatif stresi, kardiyak risk faktörlerini azaltarak, kardiyovasküler 

hastalıklardan korunmada yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.  
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Öz 

 

Amaç: Literatüre bakıldığında görme engelli sporcularda antrenmanın fiziksel uygunluk 

düzeyine etkisini inceleyen araştırma sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Araştırmanın 

amacı görme engelli sporcularda futsal antrenmanın fiziksel uygunluk düzeyine etkisinin 

belirlenmesidir.  

Yöntem: Araştırmaya Görme Engelli Futsal Milli Takım sporcuları dahil edildi.  Sporcular 10 
günlük kampa katıldılar. Kampta aerobik, kuvvet, çeviklik antrenmanı ve futsala öz gü 

çalışmalar yaptılar. Sporcuların demografik bilgileri kaydedildi, fiziksel uygunlukları 

(çeviklik, endurans, reaksiyon zamanı, esneklik, kas kuvveti,  güç, denge, solunum kapasitesi) 

kamp öncesi ve kamp sonrası değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde Wilcoxon testi 

kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya 25 erkek görme engelli sporcu katıldı. Sporcuların yaş ortalaması 

26,28 ± 5,52 yıldı. Kamp sonunda sporcuların fiziksel uygunluk değerlerine ait baz ı 

değişkenlerde (çeviklik, endurans, kas kuvveti, denge ve solunum kapasitesi) kamp öncesine 

göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler görüldü.  

Tartışma: Futsal, görme engelli bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin arttırılması için 
kullanılabilir.  

Not: Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: FTR.A4.18.002. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate relationship between body composition, some 

performance variables and Special Judo Fitness level of Turkish cadet judo athletes. 10 
female and 10 male cadet judo athletes ( Aged 14.8±0.2) voluntarily participated in this study. 

Body compositions of the athletes were determined with bioelectrical impedance device 

(Tanita MC-980). Squat and active jumps were carried out by using Optojump and a treadmill 

(Monark) was used for Wingate anaerobic power test. Special Judo Fitness Test (SJFT) was 

carried out to evaluate judo specific performance. Statistical significance was set at a p<0.05 
level and data are expressed as mean±standard error of the mean and Pearson product 

correlation was used to verify the relationship between variables. Perfect negative correlation 

between SJFT index and total throw numbers (r=-0,94; p<0,01), moderate positive correlation 

between total throw numbers and peak power (r=0,38;p<0,05), moderate negative correlation 

between squat jump, active jump and fat percentage (r=-0,45, -0,55 respectively; p<0,01), 
large and very large negative correlation between peak power, average power and fat 

percentage (r=-0,66, r=-0,73 respectively; p<0,01) were found. In conclusion, the more 

anaerobic power judo athletes have the better SJFT index they present. Moreover, lower fat 

percentage means better anaerobic performance. Thus, more anaerobic based trainings should 

be included to training programs and lowering body fat can be advised.  

Keywords: Judo, Anaerobic performance, SJFT  
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Öz 
 

Bu çalışmada amaç; Bu çalışmanın amacı fonksiyonel Antrenmanlarının alt ve üst ekstremite 

anaerobik güç üzerine etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem; Araştırma 12 kişi kontrol 

grubu, 15 kişi deney grubunda olmak üzere toplam 27 gönüllü katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Yaş ortalaması deney grubu 20,46 ± 1,8 yıl, kontrol grubu 21,6 ± 1,1 yıl; 
boy ortalaması deney grubu 178,4 ± 5,5 cm, kontrol grubu 173,5 ± 4,4 cm; vücut ağırlığı 

deney grubu 71,4±13,2 kg kontrol grubu 76,9 ± 11,6 kg olarak tespit edilmiştir. Deney 

grubunda yer alan sporculara rutin teknik antrenmanlarına ek olarak on hafta süresince 

fonksiyonel antrenmanı uygulanırken, kontrol grubuna rutin teknik antrenman uygulanmıştır.  

Her iki gruptan on haftalık süreç öncesi ve sonrası ölçüm alınmıştır. Dikey sıçrama, wattbike 
ergobisiklette 6 sn-30 sn anaerobik güç değerleri, squat ve göğüs pres hareketlerinde 

anaerobik güç değerleri MYO test aracılığı ile sporcuların değerleri kayıt altına alınmıştır. 

Deney grubunda yer alan katılımcılar 10 haftalık süreçte aşamalı olarak deprem barı ile squat  

ve bench press, serbest barla squat, sekiz istasyonlu alt ve üst ekstremiteye yönelik klasik 

kuvvet antrenmanı, pliometrik sıçrama,  kendi vücut ağırlıkları ile 10’lu kuvvet istasyonu (her 
istasyonda süreye karşı ) ve crossfit fran modeli uygulandı. Deney grubunda yer alan 

katılımcılar sekiz istasyonlu klasik kuvvet kaldırabildikleri 1 maksimum tekrarlı ( 1 MT) 

kg’ları % 50 değeri ile başladıkları kuvvet antrenmanlarında h er hafta % 10’luk artış  

uygulanmıştır. Ayrıca fonksiyonel antrenmanların haricinde olan günlerde rutin teknik-taktik 

antrenman yapılmıştır.  Haftada üç gün fonksiyonel antrenman ve diğer kalan günlerin üç 
gününde ise rutin teknik antrenmanına yer verilmişt ir.  Elde edilen veriler Tekrarlı Ölçümler 

Anova ve Simple Effect testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular; Elde edilen verilere göre 

gruplar arasında göğüs pres’e ait absolut güç (watt), göğüs pres’e ait absolut maksimum güç 

(watt),  squat sıçramaya ait absolut güç (watt), squat sıçramaya ait maksimum absolut güç 

(watt), dikey sıçrama hızı (cm/sn), 6-30 sn wattbike anaerobik absolut ortalama güç (watt), 6-
30 sn wattbike anaerobik absolut maksimum güç  (watt) ve 6 sn wattbike anaerobik relatif güç 

(watt/kg) değerlerinde deney grubu lehine anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Ancak squat 

dikey sıçrama yüksekliği (cm)  ve 30 sn wattbike anaerobik relatif güç (watt/kg) değerlerinde 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Grup x ölçüm etkileşimi sonuçlarına göre göğüs pres’e 

ait absolut güç (watt), göğüs pres’e ait absolut maksimum güç (watt),  squat sıçramaya ait 
absolut güç (watt), squat sıçramaya ait maksimum absolut güç (watt) ve 6 sn wattbike 

anaerobik absolut ortalama güç (watt) değerlerinde anlamlı değişim görülmekle birlikte deney 

grubu lehine gelişim görülmüştür (p<0.05). Fakat dikey sıçrama hızı (cm/sn), 30 sn wattbike 

anaerobik absolut ortalama güç (watt), 6-30 sn wattbike anaerobik absolut maksimum güç  

(watt) ve 6 -30 sn wattbike anaerobik relatif güç (watt/kg) ve  squat dikey sıçrama yüksekliği 
(cm)  değerlerinde anlamlı farklılık görülmemektedir. Sonuç; Elde edilen sonuçlara göre 

fonksiyonel antrenman yöntemlerinin anaerobik kapasite üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Fonksiyonel antrenmanın sezon öncesi çaışmalarda yer alması sporculara katkı 

sağlayacağı söylenebilir.  
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Öz 

 

Bu araştırma 2016 yaz olimpiyat oyunları öncesi hazırlık döneminde Kırgızistan Milli takım 

sporcularının Reaksiyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 9 
Greko-Romen stil güreşçi (24±4,5 yaş), 10 serbest stil güreşçi (22,10±3,21 yaş), 8 judocu 

(23,6±1.89 yaş), 8 erkek atlet (22,29±2,87 yaş) ve 3 kad ın atlet (21,67±2,08 yaş) olmak üzere 

35 erkek ve 3 kadın milli sporcu dahil olmuştur. Sporcuların ses ve ışığa karşı reaksiyon 

zamanları,  “Power 2000 Newtest” marka çok seçenekli reaksiyon zamanı ölçeği ile 

belirlenmiştir. Araştırmanın İstatistiksel değerlendirmesi SPSS 21.0 bilgisayar paket programı 
ile yapılarak gruplar arasındaki farkın tespitinde “Student T” testi kullanılmıştır. P<0,05 

düzeyindeki farklılıklar anlamlı olarak kabul edilmiştir.  Elde edilen bulgular incelendiğinde 

Greko-Romen stil güreş, serbest stil güreş ve Judocuların reaksiyon zamanları istatistiksel 

olarak benzer sonuçlar yansıtmıştır (p>0,05). Greko-Romen stil güreşçilerin reaksiyon 

zamanları erkek ve kadın atletlere oranla önemli düzeyde yüksek olduğu görülmüştür 
(p<0,05). Serbest stil güreşçiler, judocular, erkek atletler ve kadın atletlerin skorları 

istatistiksel olarak farklılık yansıtmamıştır (p>0,05). Branşların sol el reaksiyon zamanları 

arasında ise istatistiksel olarak önemli düzeyde bir faklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sonuç 

olarak elde edilen veriler incelendiğinde mücadele sporlarından olan Güreş ve Judo branşı 

sporcuların sağ el reaksiyon zamanlarının atletizm sporcularına göre daha iyi düzeyde olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Öz 
 

Bu araştırmada, Bocce sporcularının disiplinlerine göre kişilik özelliklerinin ve duygusal zekâ 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatürdeki kişilik ve duygusal zekâ 

araştırmalarının incelenmesi sonucunda kişilik ve duygusal zekânın, sporcu performansı ve 

davranışları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmaya aktif olarak Bocce sporu ile 
ilgilenen 93’ ü kadın 97’ si erkek olmak üzere toplam 190 sporcu katılmıştır. Araştırma 

verileri; Kişisel Bilgi Formu, Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için, ANOVA, t - testi ve Korelasyon 

analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,Uyumluluk, Öz Disiplin ve Deneyime 

Açıklık alt boyutlarının Bocce disiplinleri değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. Sonuç olarak; kişilik özelliklerinin alt boyutları ile duygusal zekâ alt boyutları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bulgular ilgili literatür ışığında 

tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 
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Öz 

Bu çalışmada farklı spor dallarında görev yapan hakemlerin öfke düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Rize’de farklı spor dallarında görev yapan ve bu çalışmaya gönüllü olarak 

katılan 34 ü kadın 114 ü erkek olmak üzere toplam 148 hakeme öfke düzeylerini belirlemek 

amacıyla Durumluluk ve Süreklilik Öfke Ölçeği kullanıldı. Spelberg tarafından geliştirilen 

Durumluluk ve Süreklilik Öfke Ölçeğinin (1983) Türkçe uyarlaması 1994 yılında Özer 
tarafından yapılmıştır. Durumluluk ve Süreklilik Öfke Ölçeği, Dörtlü Likert tipinde, dört alt 

boyutta (Sürekli Öfke, İçe Yönelik Öfke, Dışa Yönelik Öfke ve Öfke Kontrolü) toplam 34 

maddeden oluşmaktadır. Sürekli öfke ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek 

puan 40’tır. Hakemlere uygulanan ölçekten elde edilen verilere öncelikli olarak normallik 

testi uygulandı. Verilerin dağılımına bakılarak; cinsiyete göre t -testi, yaş, eğitim seviyesi, spor 
dalı, haftalık antrenman sayısı, hakemlik süresi ve hakemlik düzeyine bağlı olarak tek yönlü 

anova testleri uygulandı. Cinsiyete bağlı olarak hakemlerin sürekli öfke puanları arasındaki 

farkı belirlemek için yapılan anova testi sonuçları, sürekli öfke (t.146=2.357; p<0.05) ve İçe 

yönelik öfke (t.146=2.772; p<0.05) puanları arasındaki farkın önemli olduğunu, dışa yönelik 

(t.146=1.6; p>0.05) ve öfke kontrol puanlarının arasındaki farkın ise önemsiz olduğunu 
gösterdi (t.146=0.278; p>0.05). Hakemlerin yaşlarına göre yapılan karşılaştırmada; sürekli öfke 

(f3,147=3.284; p< 0.05) ve öfke kontrol puanları arasındaki fark önemli bulundu (f3,147=8.147; 

p< 0.05). İçe yönelik öfke (f3,147=0.68; p> 0.05) ve dışa yönelik öfke puanları arasındaki fark 

önemli bulunmadı (f3,147=0.407; p> 0.05). Hakemlerin yaşlarına göre yapılan karşılaştırmada;  

sürekli öfke (f3,147=0.531; p> 0.05), İçe yönelik öfke (f3,147=1.11; p> 0.05), dışa yönelik öfke 
(f3,147=0.694; p> 0.05) ve öfke kontrol puanları arasındaki farklar önemli bulunmadı 

(f3,147=2.669; p> 0.05). Spor dalına göre yapılan karşılaştırmada, hakemlerin, sürekli öfke 

(f3,147=3.378; p< 0.05) ve öfke kontrol puanları arasındaki fark önemli bulundu (f3,147=4.217; 

p< 0.05). İçe yönelik öfke (f3,147=0.919; p> 0.05) ve dışa yönelik öfke puanları arasındaki fark 

önemli bulunmadı (f3,147=0.407; p> 0.609). Hakemlik düzeyine göre yapılan karşılaştırmada 
sürekli öfke puanları arasındaki fark önemli bulundu (f3,147=4.695; p< 0.05). İçe yönelik öfke 

(f3,147=3.0; p> 0.05) ve dışa yönelik öfke (f3,147=2.277; p> 0.609) ve öfke kontrol puanları 

arasındaki fark önemli bulunmadı (f3,147=01.36; p> 0.609). 
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Öz 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmada saldırganlık “yıkıcı saldırganlık”, “atılganlık” ve “edilgen 

saldırganlık” olmak üzere üç boyutta incelenmiştir.  Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 

ortaöğretim kurumlarında futbol ve futsal takımlarında spor yapan kadın öğrencilerin 
saldırganlık düzeylerinin birtakım değişkenlerle ilişkisini incelemektir. YÖNTEM: Araştırma 

grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde ortaöğretim (lise) 

kurumlarında eğitim gören ve okullarını futbol ve futsal takımlarında oynayan kadın 

öğrencilerden rastgele örneklem yöntemiyle seçilen toplam 153 (futbol n=76, futsal n=77) 

sporcu kadın öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada İpek İlter (Kiper, 1984) tarafından 
geliştirilen, 30 maddeden ve üç alt testten (yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen 

saldırganlık) oluşturulmuş saldırganlık envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Sporcu 

kadınların saldırganlık envanteri alt boyutlarından ve toplamından elde edilen puanların 

belirlenmesinde tanımlayıcı istatistik tekniklerinden, Ss, Range, Min. ve Max. değerler 

kullanılmıştır. Sporcu kadınların saldırganlık envanteri alt boyutlarına ve toplamına ait puan 
ortalamalarının kişisel değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde 

öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile 

incelenmiş ve bu inceleme sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı üç veya 

daha fazla küme karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

ANOVA sonucu anlamlı bulunan farklılıkların kaynağını belirlemek üzere varyansların 
homojen olmasından dolayı Tukey HSD çoklu karşılaşt ırma testi kullanılmıştır. Araştırmada 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. BULGULAR: Genel olarak sporcu kadınların 

saldırganlık düzeylerinin orta seviyede olduğunu, sporcu kadınların farklı yaşlarda olmasının 

saldırganlık düzeylerine bir etkisinin o lmadığını, sonuçlara göre, sporcu kadınların 

saldırganlık düzeyleri üzerinde ailelerinin gelir seviyelerinin bir etkisinin 
olmadığı. SONUÇ: Babaların eğitim durumunun yükselmesine paralel olarak yıkıcı 

saldırganlık, atılganlık ve genel saldırganlık duygusuna sahip olma durumlarının azalacağı 

belirlenmiştir. Ayrıca annelerin eğitim durumunun yükselmesine paralel olarak yıkıcı 

saldırganlık duygusuna sahip olma durumlarının azalacağı gözlemlenmiştir. Kardeş  

sayılarının saldırganlık davranışlarına olan etkisi incelendiğinde ise kardeş sayısı az olan 
sporcu kadınların kardeş sayısı fazla olan sporcu kadınlara göre yıkıcı saldırganlık ve genel 

saldırganlık duygularının daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. 
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Öz 

 

Bu araştırma kapsamında Muay Thai branşında hakemlik yapan bireylerin öz yeterlilik 

düzeyleri ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel 
tarama modelindeki araştırmada, Scott ve Bruce (1995) tarafından geliştirilen Karar Verme 

Stili Ölçeği ve Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen Yeşilay (1996) 

tarafından Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen Öz Yeterlilik Ölçeği, 120 gönüllü  katılımcıya 

uygulanmıştır.  

Araştırma kapsamında hakemlerin öz yeterlilik ve karar verme stillerine yönelik betimsel 
istatistikler (kişi sayısı, minimum, maksimum, ortalama, standart sapma) hesaplanmıştır. 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre öz yeterlik ve karar verme stillerinin anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ilişkisiz ölçümlerde t testi, tek yönlü 

varyans analizi (anova) ve kruskall wallis testi hesaplanmıştır. Katılımcıların öz yeterlik 

düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişki düzeyinin tespit edilmesi amacıyla pearson 
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Fark testlerinde p anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

alınmıştır. 

Araştırma sonucunda hakemlerin,  öz yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu, karar verirken 

ise en çok rasyonel karar verme stilini kullandıkları belirlenmiştir. Demografik değişkenler 

açısından incelendiğinde; eğitim sektöründe çalışan hakemlerin öz yeterliklerinin daha yüksek 
olduğu ayrıca aday hakemlerin ve 8 yıl ve üzeri görev yapan hakemlerin anlamlı şekilde daha 

fazla bağımlı karar verdikleri söylenebilir.  

Araştırma korelasyon sonuçlarına göre katılımcıların öz yeterlilik düzeyleri ile; rasyonel ve 

sezgisel karar verme stilleri arasında pozitif ve düşük düzeyde, kaçınma karar verme st ili 

arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Karar verme stilleri arasında 
ise rasyonel ve sezgisel karar verme stili arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Öz 

Bu araştırmada Türkiye’de doğa sporlarının en yaygın olarak yapıldığı illerden biri olan 

Rize’de doğa sporları antrenörlerinin liderlik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ekim 

2017 yılında Rize’de doğa sporları antrenörleri belirlenerek çalışma hakkında bilgi verildi.  

Araştırmaya tamamı erkek olan 51 kişi gönüllü olarak katıldı. Doğa sporları antrenörlerinin 

liderlik davranışlarını belirlemek için ölçme aracı olarak sporculara Sırrı Cem Dinç (2006) 
tarafından geliştirilen “Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeği”(Katılımcı formu) 

kullanıldı. Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeği; “Mücadele Destek, Öğretici 

Davranış, Demokratik Karar Verme, Grup Etkileşim Davranışı, Model Olma Davranışı, Risk 

Yönetim Davranışı ve Çevre Duyarlılığı Davranışı” alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Antrenörlere uygulanan ölçekten elde edilen verilere öncelikli olarak normallik testi 
uygulandı. Verilerin dağılımına bakılarak; yaşa göre t -testi, katılım süresi, etkinliğe katılma 

sayısı ve spor dalına bağlı olarak tek yönlü anova testleri uygulandı. Test sonuçları 

antrenörlerin yaşına bağlı olarak sonuçları antrenörlerin Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin 

Liderlik Ölçeği; Mücadele Destek (t.49=3.632; p<0.05), Öğretici Davranış (t.49=3.579; 

p<0.05), Demokratik Karar Verme (t.49=3.334; p<0.05), Grup Etkileşim Davranışı 
(t.49=3.087; p<0.05), Model Olma Davranışı (t.49=3.001; p<0.05), Risk Yönetim Davranışı 

(t.49=2.866; p<0.05) ve Çevre Duyarlılığı Davranışı (t.49=2.989; p<0.05) alt boyutları puanları 

arasındaki farkın önemli olduğunu gösterdi. Katılma süresine göre yapılan karşılaştırmada; 

Mücadele Destek (f2,50=3.979; p< 0.05), Öğretici Davranış (f2,50=3.284; p< 0.05), Demokratik 

Karar Verme (f2,50=4.914; p< 0.05), Grup Etkileşim Davranışı (f2,50=4.928; p< 0.05) ve Çevre 
Duyarlılığı Davranışı (f2,50=5.978; p< 0.05) alt boyutları puanları arasındaki farkın önemli 

olduğunu gösterdi. Model Olma Davranışı (f2,50=2.047; p> 0.05) ve Risk Yönetim Davranışı 

(f2,50=3.239; p> 0.05) alt boyutları puanları arasındaki farkın ise önemsiz olduğunu gösterdi. 

Yıllık katılma sayısına göre tüm alt boyutlarda antrenörlerin puanları arasındaki fark önemli 

bulunmadı (P>0.05). Katılma türüne göre yapılan karşılaştırmada; Mücadele Destek 
(f2,50=4.515; p< 0.05), Öğretici Davranış (f2,50=3.788; p< 0.05), Grup Etkileşim Davranışı 

(f2,50=4.676; p< 0.05) ve Çevre Duyarlılığı Davranışı (f2,50=5.379; p< 0.05) alt boyutları 

puanları arasındaki farkın önemli olduğunu gösterdi. Demokratik Karar Verme (f2,50=3.114; 

p> 0.05), Model Olma Davranışı (f2,50=2.343; p> 0.05) ve Risk Yönetim Davranışı 

(f2,50=3.156; p> 0.05) alt boyutları puanları arasındaki farkın ise önemsiz olduğunu gösterdi.  

Anahtar Kelimeler: Doğa sporları, Liderlik, Antrenör  

 

 

 

 
 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -198-  
 

Türkiye Grekoromen Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Mental Dayanıklılıklarının 

Araştırılması 

 
Arslan KALKAVAN, Halil İbrahim ÇAKIR, Recep Fatih KAYHAN, İsa KAVALCI, 

Gökhan ÇAKIR 

Recep Tayyip Erdaoğan Üniversitesi, Rize, TÜRKİYE 

 

 
Öz 

Bu çalışmada Türkiye Grekoromen Şampiyonası gibi üst düzeyde mücadelenin sergilendiği 

yarışmalara katılan güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.  

Güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarını araştırmak için 27-30 Aralık 2017 tarihleri arasında 

Rize’de yapılan Türkiye Grekoromen Şampiyonasına katılan sporculara “Sp orda Zihinsel 
Dayanıklılık Ölçeği” uygulandı. Ölçeği gönüllü olarak eksiksiz dolduran 175 sporcuya ait 

veriler çalışma için değerlendirildi. Sheard ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen, 

“Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği” (sport mental toughness  questionnaire) 14 madde ve 3 

alt boyuttan oluşmaktadır (Confidence, Constansy, Control). Sporda Zihinsel Dayanıklılık 

Ölçeğinin Türkçe uyarlaması Pehlivan (2014) ve Altıntaş (2015) tarafından yapıldı. Dörtlü 
Likert yapıda olan ölçek de toplamda 14 soru ve Genel zihinsel dayanıklılığın yanı sıra üç alt  

boyut (Güven 0.72, Devamlılık 0.71 ve Kontrol 0.66) bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen 

verilere öncelikli olarak normallik testi uygulandı. Verilerin dağılımına bakılarak; millik 

durumu ve madalya alma durumuna göre yapılan karşılaştırmada t-testi uygulandı. Yaş, güreş  

yapma yılı ve gelir düzeyine göre yapılan karşılaştırmalarda ise tek yönlü anova testi 
uygulandı. Güreşçilerin yaşına bağlı zihinsel dayanıklılık puanları arasındaki farkı belirlemek 

için a=0.05 anlamlılık düzeyinde tek yönlü anova testi uygulandı. Test sonuçları; güven 

(p>0.05), devamlılık (p>0.05) ve kontrol alt boyutları (p>0.05) ile genel zihinsel dayanıklılık 

puanları arasındaki farkın önemli olmadığı belirlendi (p>0.05). Güreş yapma yılına göre göre 

yapılan karşılaştırmada; güven (p>0.05), devamlılık (p>0.05) ve kontrol alt boyutları (p>0.05) 
ile genel zihinsel dayanıklılık puanları arasındaki farkın önemli olmadığı görüldü (p>0.05). 

Güreşçilerin milli olma durumuna göre yapılan karşılaştırmada; güven (p>0.05), devamlılık 

(p>0.05) ve kontrol alt boyutları (p>0.05) ile genel zihinsel dayanıklılık puanları arasındaki 

farkın önemli olmadığı görüldü (p>0.05). Madalya alma durumlarına göre yapılan 

karşılaştırmada; güven (p>0.05), devamlılık (p>0.05) ve kontrol alt boyutları (p>0.05) ile 
genel zihinsel dayanıklılık puanları arasındaki fark önemli bulunmadı (p>0.05). Gelir 

durumuna göre yapılan karşılaştırmada; güven alt boyutu puanları arasında fark önemli 

bulundu (f3,175=3.108; p< 0.05). Devamlılık (p>0.05) ve kontrol alt boyutları (p>0.05) ile 

genel zihinsel dayanıklılık puanları arasındaki fark önemli bulunmadı (p>0.05). 
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Dikey Sıçrama Testi İçin Eşitlik Modeli Çalışması 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Dikey sıçrama ölçümü maksimum bir kas kasılması ile ulaşılan bilinen en 

yüksek güç çıktısı olarak kabul edilir. Aynı birey üzerinde kullanılan değişik yöntemlerle 

farklı sonuçlar alınabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada Polar stride bluetooth sensor 

(PSBS), Jumpster cep telefonu sıçrama testi programı(CSP) ile dikey zıplama testi (DZT) 

aralarında ki korelasyonun ve basit doğrusal regresyon modeli ile çıkarım yapılabilecek bir 
eşitlik modelinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya ortalama 19.4 ± 1.1  yıl, 177 ± 9.2 cm, vücut ağırlığı 68.2 ± 13.9 kg, VKI 

22.34 ± 1.9 olan 56 erkek, 34 kadın katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların % 28.9’u haftada 

1 ile 2 kez, %45.6’si haftada 3 ile 5 kez, %25.6’sı her gün 30 dakika ve üzeri fiziksel aktivite 

yapmaktadır. Her üç ölçüm aynı anda alınmıştır. İki test arasındaki ilişkiyi incelemek için 
Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon modeli uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların ortalama sıçrama yükseklikleri PSBS 32.8 ± 8,2 cm, CSP 39.2 ± 8.2 

cm ve DST 43.6 ± 8.6 cm olarak ölçülmüştür. Lewis eşitliğine göre mutlak ortalama güç 

PSBS 978.1 ± 239.3 W, CSP 928.7 ± 234.7 W ve DST 978.1 ± 239.3 W ve Sayer eşitliğine 

göre tüketilen zirve güç PSBS 3032 ± 915 W, CSP 3365 ± 922 W ve DST 3591 ± 930 W 
olarak hesaplanmıştır. PSBS ve CSP testleri  sonuçları DZP testi ile aralarındaki ilişkiye 

bakıldığında sırası ile r= 0,847 , r= 0,863 pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. İki testtin 

DZT ile arasındaki basit doğrusal regresyon ilişkisi matematiksel tanımlamasına göre PSBS 

bağımlı değişkenine göre DST= 14,291+(0,893×PSBS) ve CSP bağımlı değişkenine göre 

DST= 7,839+(0,911 × CSP) olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Bu tanımlamalar ile birlikte DST ile her iki test arasındaki korelasyon 

ilişkisinin yüksek olması PSBS ve CSP testlerinin zıplama ölçümleri için uygun olabileceğini 

göstermektedir. Basit doğrusal regresyon hesaplamaları ölçümlerin DST ölçümleri ile 

karşılaştırılabilmesine olanak sağlamaktadır.  
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Ibn Khaldun as a Pioneer of Anti-Essentialist Social Thought 

 

Himmet HÜLÜR, Selami ÖZSOY 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, TÜRKİYE 

 

 

Abstract 

 
Ibn Khaldun's views on society and social change reflects an anti-essentialist perspective. For 

him human thought and action are characterized by social conditions but these conditions 

change perpetually. There is no given or universal standard against which any society and/or 

human action can be measured. In his conception, there is not a stable social structure. Every 

society is understood as a temporary state of life. So this temporality inhibits any essential 
way of understanding social reality. Ibn Khaldun distinguishes between tribal and sedentary 

or rural and urban modes of life. For him there is a conflictual interrelations between these 

two different forms of social life. Historically rural mode of life comes first and it evolves  

toward urban mode of life. The transformation of this nomadic life into civilized life is  

thought to be an inevitable process. Likewise, once established the urban mode of life is  
subjected to gradual fading and disintegration. Social cohesion is thought to be a strong 

character of the nomadic or rural life, but this solidarity disappears when the society becomes  

urbanized and political power emerges. No form of society and no characteristic of society are 

fixed or stable. Each social structure indicates different and incommensurate conditions of 

social life. Also, in Ibn Khaldun's view, there is not a conception of universal human nature. 
So we cannot determine any social setting where human action and thought can be consider ed 

as the flourishing of human nature.  
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Osmanlı’dan Cumhuriyete Vilayet Gazetelerine Bir Örnek: Bolu Vilayet Gazetesi 
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Öz 

 
Osmanlı döneminde İstanbul dışındaki mahalli basının öncüleri, II. Abdülhamit döneminde 

vilayetlerde kurulan matbaalarda basılan vilayet gazeteleridir. İlk vilayet gazetesi, 1865 

yılında yayınlanmaya başlayan Tuna Vilayet gazetesidir. Bolu, 1864’ten 1908 yılına kadar 

Kastamonu’ya bağlı bir mutasarrıflık iken II Meşrutiyet’in ilanıyla müstakil bir vilayet 

olmuştur. Bu dönemde birçok merkezde kurulan vilayet matbaalarından biri de 1913 yılında 
Bolu’da kurulmuştur. Bolu Vilayet Matbaasının açılmasıyla dönemin yerel hafızasını 

oluşturan birçok gazete ve dergi yayınlanma imkânı bulmuş, salnameler gibi çok sayıda da 

kitap basılmıştır. Bolu Vilayet Matbaasında basılan yayınların en önemlisi 55 yıldan fazla 

yayınlanarak Bolu’da en uzun süreli yayınlanan gazete olan Bolu Valiliğinin resmi yayın 

organı Bolu Vilayet Gazetesi’dir. İlk sayısı 2 Ocak 1913 tarihini taşıyan Bolu gazetesi 
çoğunlukla haftalık olarak yayınlanmıştır. Harf devriminden sonra bir dönem günlük olarak 

çıkarılan gazete, 1970’li yılların sonuna kadar gazete formunda yayınlanmış, bu yıldan 1984’e 

kadar da İl Genel Meclisi’nin toplantı tutanaklarının yayınlandığı bültene dönüşmüştür. Diğer 

vilayet gazetelerinde olduğu gibi Bolu gazetesi de Vilayet bünyesindeki mektupçu ve diğer 

memurlar tarafından çıkarılmıştır. Gazete bünyesinde veya çevresinde gazeteci olarak görev 
yapan bir zümre oluşmamıştır. Bu yüzden gazetenin içeriği de resmi ilanlar, resmi kutlamalar, 

memurların atamaları gibi konuların dışına çıkamamıştır. Mülki amirlerin denetiminden 

geçerek yayınlanan Bolu vilayet gazetesinde, merkez veya taşra yönetimlerinin icraatıyla ilgili 

övücü ifadeler kullanılmış, bunun dışında farklı görüşlere yer verilmemiştir. Bu çalışmada, 

Bolu Vilayet gazetesinin kuruluşundan çok partili hayatın başladığı 1946 yılına kadar yayın 
içeriklerinden örneklerle toplum hayatına etkileri ele alınmıştır. 
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Öz 

 

Günümüz iş yaşamında yaşanan değişim ve gelişimler örgütlerin misyonlarını, vizyonlarını, 

stratejilerini ve organizasyon yapılarını güçlü şekilde etkilemektedir. Örgütler ayakta 

kalabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak ve her 

türlü gelişimi takip etmek zorundadırlar. Değişim ve gelişim içerisinde özellikle kariyer 

planlaması örgütler açısından oldukça büyük öneme sahiptir. İşletmelerde kariyer 
planlamasına önem verilmesinin nedeni, bireyin motivasyonu, iş doyumu ve örgüte 

bağlanması temeline dayanır. Kariyer, tüm yaşam süresince yaşanan olaylar dizisi,  

mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirinin sonucu oluşan genel görünüm, mesleki 

gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavram ve süreklilik 

gösteren bir süreçtir. Sporda Kariyer Planlaması; hazırlanırken branşınıza ait riskler, 
avantajlar, dezavantajlar ve sizin kişisel avantaj ve dezavantajlarınız gözden geçirilir.  Yapılan 

tespitler neticesinde kariyerinizin olumlu bir seyir izlemesi için takip edilecek  en ideal plan 

oluşturulur. Planlar zaman ve şartlara göre rutin aralıklarla güncellenir. Sporcunun, bu planın 

her aşamasına ayak uydurması ve disiplinli bir şekilde planı izlemesi gerekir. Sporcuların hem 

profesyonel hayatlarında hem de özel hayatlarında neleri yapmaları gerektiği ve neleri 
yapmamaları gerektiği konusunda yönlendirmelerde bulunurlar. Günümüzde spor bilimleri 

fakültelerinden yetişen öğrencilerin sayısal artışı ve buna bağlı olarak mezun öğrencilerin 

kamuda istihdam edilmesinde yaşanan zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda, 

üniversitelerin öğrencilerini kariyer planlamasına yönlendirilecek adımlar atması gerekli 

görülmektedir.  

Literatür tarama yöntemi kullanılarak hazırlanan bu araştırma ile, sporda kariyer 

planlamasının kapsamı, geçirdiği tarihsel süreç ve  örgütler, bireyler için öneminin 

açıklanması amaçlanmaktadır.  
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Öz 

 

Bu araştırmada sağlıklı yaşam ve spor merkezi müşterilerinin hizmete yönelik algıladıkları 

risk faktörlerinin, algılanan hizmet kalitesi, hizmet değeri ve memnuniyete etkisi 

incelenmiştir. Araştırmada, nicel paradigma kapsamında karma model (betimsel model ve 
ilişkisel model) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Konya il merkezinde dört 

farklı sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinde düzenli olarak spor hizmeti alan ve tesadüfi 

örneklem yoluyla seçilen 921 üye oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

"Kişisel Bilgi Formu", "Spor Merkezlerinde Algılanan Risk Ölçeği", "Spor Merkezlerinde 

Algılanan Değer Ölçeği", "Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği" ve son 
olarak "Memnuniyet Alt Ölçeği" kullanılmıştır. "Spor Merkezlerinde Algılanan Risk Ölçeği" 

ve "Spor Merkezlerinde Algılanan Değer Ölçeği" araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  

Değişkenler arası ilişkiyi değerlendirmek için korelasyon ve regresyon analizi uygulanmışt ır.  

Araştırmanın sonucunda, sağlıklı yaşam ve spor merkezinde algılanan riskin algılanan kalite, 

algılanan değer boyutlarının ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediğidir. Araştırma 
sonuçları, spor merkezlerinde algılanan riski azaltma açısından hizmet kalitesi, değer ve 

memnuniyetin önemini ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, spor hizmetleri sunan 

işletmelerin pazarlama ve yönetim stratejileri oluşturmaları açılarından önemli görülmektedir.  
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Öz 

 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın geçmişi 2. Meşrutiyet’e, Selim Sırrı Tarcan’a kadar 

uzanır. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ilk İdman Bayramı Selim Sırrı Tarcan’ın kişisel 

girişimi ile 29 Nisan 1916 Yılında Cuma günü Kadıköy’de, İttihat ve Spor Kulübü’nün 

çayırında yapılır. İkinci İdman Bayramı, İttihat Spor Kulübü’nün sahasında 11 Mayıs 1917’de 

yapılır. Savaş nedeni ile 1928 yılına kadar idman bayramı kutlanmaz. 1928 yılında, jimnastik 
şenlikleri kutlanmaya başlar. 1935 Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün katkılarıyla, İdman 

Bayramı ilk defa “Atatürk Günü” adı altında tasarlanır. 1935 yılında da 24 Mayıs Cuma günü 

“Atatürk Spor Günü” olarak kutlanacağı bildirilir (Cumhuriyet, 20 Mayıs 1935). 1936 yılına 

kadar farklı tarihlerde kutlanan jimnastik şenlikleri 1936 yılından başlayarak 19 Mayıs günü  

kutlanacağı bildirilir (Cumhuriyet Gazetesi 17.05.1936:2). Yapılan bu çalışmanın amacı, Ak 
Parti Hükümeti dönemi içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında 

yapılan değişimleri ortaya koyarak, bu değişimlerin halk üzerindeki etkisini ortaya 

çıkarmaktır. Yapılan bu çalışmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili; dergi, kitap ve tezlere ulaşılmış  

ve konuyla ilişkisi olanlar seçilerek çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; Ak Parti 
Hükümeti dönemlerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

kutlamalarında olumsuz gelişmeler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türk halkının her türlü 

olumsuzluklara rağmen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına sahip 

çıktığı ve görkemli şekilde kutlamak için büyük mücadeleler verdikleri de belirlenmiştir. 
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Öz 

 

Günümüz iş yaşamında yaşanan değişim ve gelişimler örgütlerin misyonlarını, vizyonlarını, 

stratejilerini ve organizasyon yapılarını güçlü şekilde etkilemektedir. Örgütler ayakta 

kalabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak ve her 

türlü gelişimi takip etmek zorundadırlar. Değişim ve gelişim içerisinde özellikle kariyer 

planlaması örgütler açısından oldukça büyük öneme sahiptir. İşletmelerde kariyer 
planlamasına önem verilmesinin nedeni, bireyin motivasyonu, iş doyumu ve örgüte 

bağlanması temeline dayanır. Kariyer, tüm yaşam süresince yaşanan olaylar dizisi,  

mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirinin sonucu oluşan genel görünüm, mesleki 

gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavram ve süreklilik 

gösteren bir süreçtir. Sporda Kariyer Planlaması; hazırlanırken branşınıza ait riskler, 
avantajlar, dezavantajlar ve sizin kişisel avantaj ve dezavantajlarınız gözden geçirilir.  Yapılan 

tespitler neticesinde kariyerinizin olumlu bir seyir izlemesi için takip edilecek en ideal plan 

oluşturulur. Planlar zaman ve şartlara göre rutin aralıklarla güncellenir. Sporcunun, bu planın 

her aşamasına ayak uydurması ve disiplinli bir şekilde planı izlemesi gerekir. Sporcuların hem 

profesyonel hayatlarında hem de özel hayatlarında neleri yapmaları gerektiği ve neleri 
yapmamaları gerektiği konusunda yönlendirmelerde bulunurlar. Günümüzde spor bilimleri 

fakültelerinden yetişen öğrencilerin sayısal artışı ve buna bağlı ol arak mezun öğrencilerin 

kamuda istihdam edilmesinde yaşanan zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda, 

üniversitelerin öğrencilerini kariyer planlamasına yönlendirilecek adımlar atması gerekli 

görülmektedir.  

Literatür tarama yöntemi kullanılarak hazırlanan bu araştırma ile, sporda kariyer 

planlamasının kapsamı, geçirdiği tarihsel süreç ve  örgütler, bireyler için öneminin 

açıklanması amaçlanmaktadır.  
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Öz 

 
Bu çalışmanın amacı; genç futbolcularda 6 haftalık core antrenmanlarının şut performansına 

etkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya; Serinhisar Futbol Takımı’nda bulunan 20 sağlıklı (Xyaş: 

27.55 ± 0.71 yıl, Xboy : 1.73.±0.11 m, Xva: 74.42 ± 6.01 kg) futbol oyuncusu gönüllü olarak 

katılmıştır. Deneklere futbola özgü isabetlilik testi uygulanmıştır. Testte futbolcular, hentbol 

kalesinde belirlenen alanlara 5 vuruş gerçekleştirmişler, alanlara isabet eden vuruşlar isabetli 
olarak kaydedilmiştir. Deneklere 6 hafta boyunca 8 hareketten oluşan core antrenman 

programı uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde futbolcuların motorik özelliklerine 

ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmıştır. Ön test -son 

test karşılaştırmalarında bağımsız gruplarda t-testi analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 değeri alınmıştır. Grubun ön test ve son test performansları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; futbolcuların 6 haftalık core antrenman programı 

sonrası şut performanslarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu çalışmanın 

sonuçlarından hareketle antrenörler, futbolcuların şut isabetliliğini arttırmak için core 

antrenman programlarının sporcular üzerindeki olası kuvvet artışı etkilerini dikkate alarak, 

sezon içinde yapılan antrenmanlara core antrenmanlarını da eklemelidir.  
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Öz 
 

İnsanlar günlük hayatlarında kendilerini iyi hissetmek, daha fit bir görüntüye sahip olmak ve 

sosyal çevre edinmek gibi sebeplerle serbest zamanlarında bir takım faaliyetlerde bulunmak 

isterler. Bu faaliyetleri gerçekleştirecekleri “Spor tesislerinden beklentileri bireylerin 

faaliyetlerini sürdürebilirlikleri ve daha sağlıklı bir yaşam açısından önemlidir.  

Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Kamu işletmeleri ve Özel işletmelerden yararlanan 

bireylerin kullandıkları tesislerle ilgili görüşlerini belirlemektir. 

Araştırmanın evrenini 2018 yılında Rize ilinde hizmet veren 3 Kamuya bağlı işletme ve 3 

Özel işletmeden yararlanan 202 kadın 110 erkek olmak üzere toplam 312 katılımcı 

oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yıldırım M. Tarafından geliştirilen ve 32 maddeden 

oluşan “Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte 3’lü likert tipi bir 

ölçeklendirme kullanılarak katılımcıların her bir maddenin kendilerine uygunluk derecesini ( 

(1) hayır, (2) kısmen, (3) evet) belirlemeleri istenmiştir. Veriler SPSS 23 (Statistical Package 

for Social Sciences) istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde, var olan durumun 

tanımlanması, var olan durum ile standartların karşılaştırılması ya da belirli olaylar arasındaki 

ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  
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Öz 

İngilizce bir deyim olan fair play günümüzde tüm dünya tarafından sporda centilmenlik 

anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramla sporda; hakça, dürüstçe bir oyun, kurallara bağlılık, 

rakibe saygı, haksız avantajdan kaçınma ve rakibin haksız dezavantajlarından yararlanmaya 

kalkışmama; rakiple beraber olmaktan zevk almayı, takımınızın attığı gol kadar, takımınıza 
atılan gölün de güzelliğini takdir etmeyi ilke olarak benimsemek anlamını ifade etmektedir 

(Kalkavan, 2017). Günümüzde en önemli sektörlerden biri haline gelen sporda yazılı ve 

görsel medyanın da etkisiyle rekabet her geçen gün artmaktadır. Büyük paraların döndüğü, 

acımasız rekabetin yaşandığı spor yarışmalarında çekişme sadece profesyonel sporlarda değil,  

aynı zamanda amatör, okullar ve üniversitelerarası yarışmalarda da yaşanmaktadır. Bu 
çalışmada üniversitelerarası yarışmalara katılan sporcu öğrencilerin bazı değişkenlere bağlı 

olarak fair play anlayışlarının araştırılması amaçlanmıştır. 2017 yılında Türkiye Üniversiteler 

Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası II inci Lig futsal müsabakalarına katılan 

sporcu öğrencilerin Fair play anlayışlarını belirlemek için Vallerand ve arkadaşları (1997) 

tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması 
kullanıldı. Gülfem Sezen-Balçıkanlı (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Çok 

Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği 4 alt faktörden (Sosyal Normlara Uyum, Kurallara ve 

Yönetime Saygı, Sporda Sorumluluklara Bağlılık, Rakibe Saygı) oluşmaktadır. Beşli Likert  

tipi ölçekte toplamda 20 soru yer almaktadır. İki kısımdan oluşan ölçek yarışmalar esnasında 

sporcu öğrencilerin kaldıkları yerlerde kafile başkanlarından izin alındıktan sonra çalışmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul eden sporcu öğrencilere uygulandı. 400 civarında öğrenciye 

uygulanan ölçekten eksik doldurulanlar ayıklanarak 194 ü kadın, 180 i erkek olmak üzere 

toplamda 374 kişiye uygulandı. Elde edilen verilere öncelikli olarak normallik testi uygulandı. 

Verilerin Normal dağılıma sahip olduğu görüldü. Daha sonra a= 0.05 anlamlılık düzeyinde 

ikili karşılaştırmalarda bağımsız iki grup için t -testi, üç ve üzeri karşılaştırmalarda tek yönlü 
anova testi uygulandı. T-testi sonuçları cinsiyete bağlı olarak sporcu öğrencilerin Sosyal 

Normlara Uyum (t.372; -0.337; P>0.05), Kurallara ve Yönetime Saygı (t.372; -1.125; P>0.05), 

Sporda Sorumluluklara Bağlılık (t.372; -0.951; P>0.05) ve Rakibe Saygı (t.372; 1.206; P>0.05) 

puanları arasındaki farkın önemli olmadığını gösterdi. Yaşa bağlı olarak yapılan tek yönlü 

anova testi sonuçları sporcu öğrencilerin Sosyal Normlara Uyum (F 2,374; 1.152; P>0.05), 
Kurallara ve Yönetime Saygı (F 2,374 ; 0.527; P>0.05), Sporda Sorumluluklara Bağlılık (F 2,374 ; 

0.543; P>0.05) ve Rakibe Saygı (F 2,374; 1.716; P>0.05) puanları arasındaki farkın önemli 

olmadığını gösterdi. Sporculuk düzeyine bağlı olarak yapılan tek yönlü anova testi sonuçları 

sporcu öğrencilerin Sosyal Normlara Uyum (F 2,374; 1.123; P>0.05), Sporda Sorumluluklara 

Bağlılık (F 2,374; 2.129; P>0.05) ve Rakibe Saygı (F 2,374; 0.609; P>0.05) puanları arasındaki 
farkın önemli olmadığını, Kurallara ve Yönetime Saygı ( F 2,374; 4.634; P<0.05) puanları 

farkının ise önemli olduğunu gösterdi.  
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Öz 

 

Bu çalışmada U-16 ve U-19 genç amatör futbolcularda tekrarlı sprintler ve toparlanma  

düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada U-16 kategorisinde 25 ve U-19 
kategorisinde 24 amatör futbolcu 0-30 metre 6 tekrarlı sprint yapmışlardır. İstatistiksel işlem 

olarak t test, tek yönlü varyans analizi ve scheffe testleri kullanılmışt ır. Çalışmada 10 metre 

için 6 tekrarlı sprint ortalaması U-16 kategorisinde 2,18 sn ve U-19 kategorisinde 1,58 sn 

olarak bulunmuştur. 20 metre için 6 tekrarlı sprint ortalaması U-16 kategorisinde 3,78 sn ve 

U-19 kategorisinde 3,11 sn olarak bulunmuştur. 30 metre için 6 tekrarlı koşu ortalaması U-16 
kategorisinde 5,40 sn ve U-19 kategorisinde 4,32 sn olarak bulunmuştur. U-16 ve U-19 

kategorilerinin 6 tekrarlı 10 m, 20 m ve 30 metre sprint zamanları ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır  (p<0,001). İkinci 10 metre geçiş zamanları U-16 kategorisinde 

1,55-1,70 sn arasında değişirken U-19 kategorisinde 1,41-1,68 sn ve 3. 10 metre için U-16 

kategorisinde 1,48-1,77 sn ve  U-19 kategorisinde 1,22-1,26 sn arasında değişim bulunmuştur. 
Sonuç olarak U-16 kategorisinde sprintlerin 0-20 metre arasında ve U-19 kategorisinde 0-30 

metre arasında tekrarlı olarak uygulanmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Veya U -

16 kategorisinde 0-30 metre arası tekrarlı sprintler yaptırılırsa, toparlanma süresinin 20 

saniyeye çıkarılması önerilir.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between direct method and indirect  

method (Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level II) that are used to determine aerobic 

capacity and endurance. Fourteen basketball players (22.49 ±04.82 year-old with the height  

192.36±5.90 cm, weight 89.21±7.6 kg, Body fat percentage 11.07 ± 1.82 %) voluntarily 

participated in this study. Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level II protocol (YIRT 2) was 
implemented to participants. Distance covered by the athletes, estimated VO2max, direct  

VO2max, Anaerobic threshold VO2 and Anaerobic threshold heart rate (HRAT) values were 

recorded. Direct VO2max and other respiratory parameters were measured with telemetric gas  

analyzer. After 5 minute rest in supine position heart rates (HRrest), rest lactate levels (LArest) 

and maximal heart rate (HRmax) during the test and post test lactate levels (LApost) were 
measured. Pearson Correlation Test was used to determine the relationship between the 

variables. P value was set at 0,05. According to the findings, positively significant large 

correlation was found between estimated VO2max and direct VO2max(r = 0.504, p < 0.05), 

HRmax (r = 0.501, p < 0.05), positively significant large correlation was found between 

distance and Direct VO2max(r = 0.521, p < 0.05), HRmax (r = 0.516, p < 0.05). There is no 
significant relationship except above-mentioned variables (p<0.05). YIRT2 can guess  

VO2maxof professional male basketball players and can be used to evaluate endurance. 

Keywords: Aerobic capacity, Endurance tests, Yo-Yo intermittent recovery test, VO2max, 

basketball 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, 10-12 yaş grubu çocuklara uygulanan yüzme antrenman programının 

bazı motorik özelliklere etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde bulunan 

Derince Belediyesi yüzme havuzunda eğitim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden yaş ortalaması 10.91±0.79 olan 12 deney 12 kontrol grubu olmak üzere toplam 24 

erkek çocuk oluşturmaktadır. Araştırma grubuna, esneklik,  sürat, dayanıklılık ve kuvvet  

özelliklerini değerlendiren Eurofit test bataryası uygulanmıştır. Araştırma grubunun, 12 

haftalık yüzme antrenman programı öncesi ve sonrasında sağ-sol el pençe kuvveti, esneklik, 

durarak uzun atlama, şınav, mekik, bükülü kol ile barfikste asılma ve 20 metre sürat koşusu 
özelliklerini kapsayan toplam 8 Eurofit test parametresi ölçülerek antrenman programının 

etkisine bakılmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS 21.0 paket programında tanımlayıcı istatistiksel işlemler yapıldıktan 

sonra Shapiro-Wilk sonucuna göre parametrik testlerden Paired Samples Testi ve Independent 

Samples Testi uygulanmıştır. Anlam düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

Deney grubunun otur eriş testi, durarak çift bacak öne sıçrama testi, sağ el kuvvet testi, 30 sn. 

şınav, 30 sn. mekik, bükülü kol ile asılma ve 20 m sürat koşusu ön test-son test 

parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubunun 

ön test- son test değerleri karşılaştırıldığında durarak çift bacak öne sıçrama testi, 30 sn. şınav, 

bükülü kol ile asılma ve 20 m sürat koşusu parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0.05).  
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Öz 

 
Bu çalışmanın amacı; genç futbolcularda 6 haftalık core antrenmanlarının şut performansına 

etkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya; Serinhisar Futbol Takımı’nda bulunan 20 sağlıklı (Xyaş: 

27.55 ± 0.71 yıl, Xboy : 1.73.±0.11 m, Xva: 74.42 ± 6.01 kg) futbol oyuncusu gönüllü olarak 

katılmıştır. Deneklere futbola özgü isabetlilik testi uygulanmıştır. Testte futbolcular, hentbol 

kalesinde belirlenen alanlara 5 vuruş gerçekleştirmişler, alanlara isabet eden vuruşlar isabetli 
olarak kaydedilmiştir. Deneklere 6 hafta boyunca 8 hareketten oluşan core antrenman 

programı uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde futbolcuların motorik özelliklerine 

ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmıştır. Ön test -son 

test karşılaştırmalarında bağımsız gruplarda t-testi analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 değeri alınmıştır. Grubun ön test ve son test performansları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; futbolcuların 6 haftalık core antrenman programı 

sonrası şut performanslarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu çalışmanın 

sonuçlarından hareketle antrenörler, futbolcuların şut isabetliliğini arttırmak için core 

antrenman programlarının sporcular üzerindeki olası kuvvet artışı etkilerini dikkate alarak, 

sezon içinde yapılan antrenmanlara core antrenmanlarını da eklemelidir.  
 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Core Antrenman, Şut, İsabetlilik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -213-  
 

120°/sn Hızda Yapılan İzokinetik Güçlendirme Egzersizinin Kalp Hızı Değişklenliği 

Üzerine Etkisi 

 
Gülin FINDIKOĞLU, Ömer ZAMBAK, Özkan BURAK, Ayşegül YAPICI, Engin 

Güneş ATABAŞ 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE 

 

 
Öz 

 

Sporcular tarafından 120°/sn’de yapılan izokinetik güçlendirme egzersizinin kardiyak 

otonomik aktivite göstergesi olan kalp hızı değişkenliği üzerine etkisini araştırmaktır. 

Ortalama yaşı 21,8±4,8 olan 16 sporcu 120°/sn hızda 5 set*10 tekrar olmak üzere ve setler 
arasında 1’er dk dinlenme süreleri olacak şekilde çalışmışlardır. Kalp hızı değişkenliği ile 

ilgili zamana bağlı paramatrelerden rSMMD ve PNN50; frekansa bağlı paramatrelerden HF, 

LH ve HF/LF oranı istirahat halinde, egzersizden hemen sonra, egzersizden 30,60 ve 90 dk 

sonra ritm holter cihazı ile elde edilmiştir. Veriler Freidman ve Mann-Whitney U testi 

kullanılarak analiz edilmiştir Bonferroni düzeltmesi ile p0.0033). LF/HF oranı istirahatte 
2,42±0,57 iken egzersiz bitişinde 5,22±4,53 olup anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.0033). Bu 

oran ait değerler 30,60,90 ve 120. dakikalarda anlamlı farklılık göstermemiştir (P>0.0033). 

Sporcuların 120°/sn hızda 5 set*10 tekrar olmak üzere yapılan izokinetik egzersizin kalp hızı 

değişkenliği üzerine etkisi rSMMD, PNN50 ve değeri ile LF/HF oranı ile değerlendirildiğinde 

egzersizin kalp üzerine olan etkisinin istirahat göre egzersizden hemen sonra başladığı ve 
30.dakikaya kadar devam ettiği gösterilmiştir. Bu etkilerin 60,90, ve 120 dakikada devam 

etmediği tespit edilmiştir. 
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Öz 
 

Çalışmamızın amacı spor yapan ve yapmayan işitme engelli bireylerin psikosomatik belirti 

durumlarını karşılaştırmaktır. Çalışmamıza 18-25 yaş aralığındaki 29 (%43,9) spor yapan, 37 

(%56,1) sedanter olmak üzere toplam 66 işitme engelli birey katıldı. Katılımcıların 

psikosomatik belirtileri Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Psikosomatik Belirtiler alt ölçeği 
ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Çuhadaroðlu (1986) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır. Psikosomatik Belirtiler alt ölçeğinde 

puanlar yükseldikçe belirtilerin düzeyi yükselmektedir. Spor yapan ve yapmayan işitme 

engelli bireylerin yaş ortalaması kadınlarda 20,68 ±2,46 ve erkeklerde 20,74±2,26 yıldır. 

Katılımcıların 47’si (%71.2) doğuştan, 19’u (%28.8) sonradan işitme engelli olmuştur. Spor 
yapan işitme engellilerin spor yapma sürelerinin ortalaması 5,86 ±3,52 yıldır. Spor yapan 

işitme engellilerin Psikosomatik Belirtiler alt ölçeği puanı 2,14±,48 ve sedanter katılımcıların 

puanı ise 3,27±1,99’dir. Sedanter olan işitme engelli bireylerin Psikosomatik Belirtiler alt  

ölçeği puanı spor yapanlara göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır 

(p<0.05). Çalışmamızın sonuçları sporun işitme engelli bireylerde psikosomatik belirtileri 
azalttığını düşündürmüştür. 
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Öz 

 

Amaç: PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi uygulanan diz osteoartritli (OA) hastalarda 

izokinetik kuvvet eğitiminin ağrı, fonksiyon ve kas kuvveti üzerine etkisini incelemekti.  

Yöntem: Çalışmaya yaşları 36-56 (44,20±6,51) arasında olan PRP uygulanan diz osteoartritli 

10 (8 Kadın ve 2 Erkek) birey dahil edildi. İzokinetik diz fleksiyon/ekstansiyon kas kuvveti 

İSOMED 2000
®
 cihazı ile 60°/sn. ve 180°/sn. açısal hızlarda bilateral olarak değerlendirildi.  

Ağrı ve fonksiyon değerlendirmeleri için WOMAC ve LYSHOLM skorları kullanıldı. 

Kuvvetlendirme programı 60°/sn. açısal hızda 3 set 10 tekrar ve 180°/sn. açısal hızda 3 set 15 
tekrar olacak şekilde 6 hafta boyunca haftada 3 kez uygulandı.  

Sonuçlar: Hastaların eğitim sonrası 60°/sn. ve 180°/sn. açısal hızlardaki diz fleksiyon ve 

ekstansiyon izokinetik kas kuvveti, Hamstring/Qadriceps oranı (H/Q), WOMAC ve 

LYSHOLM değerleri eğitim öncesi değerlere göre anlamlı derecede iyi bulundu (p<0,05). 

Tedavi öncesi H/Q oranı imbalansı ve ipsilateral Quadriceps kuvvet asimetrisi tedavi sonrası 
normal sınırlar içerisinde olduğu belirlendi.  

Tartışma: PRP tedavisi uygulanan diz OA’lı hastalarda izokinetik kuvvet eğitiminin ağrıyı 

azalttığı, hastaların fonksiyonelliğini artığı bulundu. Diz osteoartritli hastalarda PRP ile 

birlikte uygulanan izokinetik eğitimin hastanın ağrı, fonksiyon ve kas kuvveti üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. Bu nedenle PRP tedavisi yapılan diz OA’lı hastaların rehabilitasyon 
programı planlanırken izokinetik eğitimin de bu programa dahil edilmesini önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Plateletten zengin plazma (PRP), Diz, İzokinetik kas kuvveti, 

Fonksiyon, Hamstring/Quadriseps oranı (H/Q)  
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Öz 
 

Amaç:Skapuladaki mekanik problemler direkt olarak omuz eklemine binen yüklerin 

artmasına bu da eklemde işlev bozukluklarına yol açabilmektedir. Serratus anterior ve trapez 

kasları skapulatorasik eklemin en önemli stabilizatörüdür. Bu kaslardaki yetersiz endurans, 

nöromüsküler performansın azalmasında ve omuz eklemi problemlerinin oluşmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı düzenli egzersizin genç bireylerde skapular kassal 

endurans ve omuz ağrısı üzerine olan etkisini incelemektir. 

Materyal- Metod: Bu çalışmaya düzenli egzersiz yapan 100 genç birey ile sedanter yaşamı 

olan 100 genç birey dâhil edilmiştir. Katılımcıların sosyodemografik ve klinik özellikleri 

sosoyodemografik-klinik özellikler formuyla kaydedilirken, skapular kassal enduransları 
skapular endurans testi ile ve omuz ağrısı şiddeti Görsel Analog Ölçeği (VAS) ile 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 21.37±0.23 yıl olan 100 düzenli egzersiz yapan birey 

(62 erkek, 38 kadın) ile yaş ortalamaları 21.21±0.20 yıl olan 100 sedanter birey (45 erkek, 55 

kadın) dâhil edilmiştir. Düzenli egzersiz yapan bireylerin ortalama egzersiz süreleri 3.11±1.66 
gün/hafta olarak tespit edilmiştir. Düzenli egzersiz grubunun skapular kassal endurans  

ortalamaları 74.37±1.66 tekrar/sn iken, sedanter yaşamı olan bireylerin skapular kassal 

endurans ortalamaları 52.18±1.01 tekrar/sn olarak kaydedilmiştir (p<0.001). İstirahat ve 

aktivite sırasındaki omuz ağrısı değerleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir (p>0.05). 

Sonuçlar: Çalışmamıza katılan tüm bireyler herhangi bir ortopedik ve nörolojik hastalığı ve 

de ağrısı olmayan bireyler olup düzenli egzersiz yapan bireylerin skapular enduransı daha 

yüksek çıktı. Bu çalışma omuz biyomekaniğinde skapular kassal enduransın öneminin 

gösterilmesi açısından önemlidir. Hem düzenli egzersizin önemini vurgulamak açısından hem 

de ileriki yıllarda olası gelişebilecek omuz problemlerinin önlenmesi açısından düzenli 
egzersiz alışkanlığının genç yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği kanısına varılmıştır.  

Sonuçta omuz biyomekaniğinde önemli bir yere sahip olan skapula kaslarının enduransının 

geliştirilmesi omuzun dinamik kontrolünün artt ırılması ve omuz ağrısının önlenmesi açısından 

önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Skapular endurans, Omuz ağrısı, Düzenli egzersiz   
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Abstract 
 

In many studies, the significant delays in balance, motor skills and muscle strength in children 

with Down Syndrome (DS) were reported compared with normal counterparts. Postural 

control and balance are important to be able to independently perform activities of daily living 

and to participate in recreational activities. Kinesio tape, widely used in rehabilitation in 
recent years, is reported to support weakened muscles and increase muscle tone. The aim of 

this study was to investigate effect of quadriceps femoris kinesio taping on dynamic balance 

in children with DS. Ten children with DS (age: 11.90±5.46 years, height: 139.20±25.84 cm, 

weight: 53.20±23.88 kg) participated in this study. Kinesio taping (KT ) was applied over 

quadriceps femoris muscles of dominant limbs of the children by experienced physiotherapist. 
Dynamic balance before and after KT was evaluated at reach directions of anterior (A), 

posteromedial (PM) and posterolateral (PL) with Star Excursion Balance Test (SEBT). The 

changes from pre‐test to post‐test in dynamic balance values was analysed by Paired-t test. 

After KT, it was observed significant improvements in A (p<0.05), PM (p<0.05) and PL 

(p<0.05) reach directions of the children. The results of this study showed that quadriceps 
femoris KT increased dynamic balance in children with DS. 

 

Keywords: Balance, Down syndrome, Kinesio taping  
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Öz 
 

Giriş ve amaç: En sık görülen omuz problemlerinden biri rotator kılıf rüptürüdür. Rotator 

kılıf rüptürü olan bireylerde ağrı, sertlik, zayıflık ve bunlara bağlı günlük yaşam 

aktivitelerinde limitasyonlar görülür. Rotator kılıf rüptürü tedavisinde öncelik konservatif 

tedaviyken, konservatif tedaviye yanıt vermeyen bireylerde cerrahi tedavi tercih edilmektedir. 
Bu tekniklerden biri artroskopik cerrahidir. Cerrahi sonrası tamir yerini korumak için 

immobilizasyon önerilir. Buna bağlı olarak eklem hareket açıklığı (EHA), kuvvet ve 

fonksiyonda azalma meydana gelir. Cerrahi sonrası oluşan ağrı, bireylerde hareketten 

kaçınmaya neden olur. Çalışmanın amacı artroskopik rotator kılıf tamiri olan bireylerde ağrı 

ve EHA’nın kinezyofobi ile ilişkisini incelemektir.  

Yöntem: Çalışmamıza artroskopik rotator kılıf tamiri geçirmiş ve postoperatif 6. haftayı 

dolduran bireyler dahil edildi. Katılımcıların istirahat, gece ve aktivite sırasındaki ağrı 

seviyeleri görsel analog skala ile, aktif omuz fleksiyon, abduksiyon, internal ve eksternal 

rotasyon EHA universal gonyometre ile ölçüldü. Kinezyofobi düzeyleri TAMPA Kinezyofobi 

Ölçeği ile değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalaması 54,81±1,58 yıl olan 16 birey alındı. Bireylerin ağrı 

seviyesi ortanca [Çeyrekler Arası Genişlik-(ÇAG)] değerlerinin sırasıyla istirahatte 

2,85(3,58), gece 4,70(5,23) ve aktivitede 7,70(3,75) olduğu bulundu. Bireylerin aktif omuz 

fleksiyonu, abduksiyonu, internal ve eksternal rotasyonu ortanca (ÇAG) değerleri sırasıyla 

36˚(22,5˚), 43,5˚(20,25˚), 26˚(17,25˚), 31˚(25˚) ölçüldü. TAMPA skoru ortanca (ÇAG) değeri 
ise 42(9) idi. Ağrı ve EHA ile kinezyofobi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

bulundu (p>0.05). 

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen bulgular, artroskopik rotator kılıf tamiri olan bireylerde, 

cerrahiden 6 hafta sonraki ağrı düzeyi ve aktif EHA, kinezyofobi ile ilişkili olmadığını 

göstermektedir. Bireylerin, cerrahi sonrası 6 haftalık sürede omuz ekleminin immobilizasyonu 
tamir dokusunun iyileşmesi için gereklidir. Değerlendirmenin bu immobilizasyon sürecinin 

hemen sonunda, bireylerin aktif hareketlere başlamalarının ilk günlerinde yapılmış olması, 

hareket korkusunun ağrı ve EHA ile ilişkili olmamasının bir nedeni olabilir. Ağrı ve EHA ile 

kinezyofobi arasındaki ilişkinin daha fazla bireyin dahil edileceği çalışmalarla incelenmesi ile 

farklı sonuçlar elde edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Artroskopik rotator kılıf tamiri, Eklem hareket açıklığı,  

Kinezyofobi, Rotator kılıf rüptürü 
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Experimental Exercise Protocols in Alzheimer's Disease Investigations 
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Abstract 

 

Exercise physiology is a science that investigates how the systems and organs work during 

and after muscular exercise. Exercise causes changes in physiological, psychological, and 

cognitive functions on humans and animals. The resultin g changes can be evaluated as  

behavioural, cognitive, biochemical and morphological. Experimental animals are widely 

used to investigate how healthy and diseased people can be affected by exercises. The 
exercise protocol, method of analysis and animal type change depending on the disease 

symptoms. Mice are used for the evaluation of physiological changes and memory, while rats 

are used for the evaluation of psychological and cognitive changes. Using the locomotor 

system, experimental protocols are performed by repetition of preplanned movement  

processes with a program on experimental animals. Both health and disease states are 
modelled, in researches. Firstly, a disease modelling is done and then the effects of exercise 

on disease are analyzed. The model of dementia is used in exercise experiments and 

Alzheimer's disease is the most common type of dementia.  

Alzheimer's disease is one of the most common neurodegenerative diseases and its etiology 

has been still unknown. In this disease accumulation of amyloid plaque and decrease volume 
in the brain is observed. Mice and rats which are Alzheimer' disease, are exposed to exercise 

protocols with a running wheel or a treadmill. According to the obtained results, researchers 

presented that the regular exercise can p rotect people from the neurodegenerative diseases.  

In this study, it is aimed to introduce different exercise protocols which used in Alzheimer's  

disease researches on experimental animals. The reproducibility and ease of these protocols 
are important for the study of the effect of exercise on Alzheimer's disease. This is a 

motivation factor for the researchers to design new studies by using ever-developing 

treatment methods. 

Keywords: Exercise, Experimental animals, Alzheimer's disease, Neurodegeneration 
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Öz 
 

Bu araştırmanın amacı, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara uygulanan sportif rekreatif 

etkinliklerin sosyal gelişime etkisinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu, Kocaeli ilinde 

bulunan Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 12-14 yaş 

arası eğitilebilir zihinsel engelli olan 9 erkek çocuk oluşturmaktadır.  

Araştırma grubuna haftada 3 gün, günde 60 dakika olmak üzere toplam 10 haftalık sosyal 

gelişimlerini arttırmaya yönelik çalışma programı uygulanmıştır. Çalışma programı öncesinde 

ve sonrasında çocuklara araştırmacılar tarafından çocukların cevaplayabilecekleri şekilde ve 

seviyede hazırlanan 20 soruluk anket, “evet” ve “hayır” seçeneklerinden oluşmaktadır.     

Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programında frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar 
haline getirilmiştir. 

Sonuç olarak, sosyal gelişime yönelik zihinsel engelli bireylere yaptırılan sportif rekreatif 

aktiviteler, bireylerin sosyalleşmesinde, özgüven kazanmasında, iletişim kurmasında ve 

sorumluluk bilincinin gelişmesinde büyük katkı sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engel, Sosyal gelişim, Sportif rekreatif oyun 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, elit seviyedeki bedensel engelli badmintonculara uygulanan teknik ve 

taktik içerikli badminton antrenmanının hematolojik parametreler üzerine etkilerini 

incelemektir. Araştırmaya Türkiye Bedensel Engelliler Badminton Milli Takımından 6 kadın 
(yaş: 24,1 – ant yaşı: 5,6 –  boy: 162,6 –  kg: 56,8) ve 6 erkek (yaş: 23,3 – ant yaşı: 6,6 – boy: 

176 – kg: 63,6) olmak üzere uluslararası düzeyde derecelere (Avrupa-Dünya Şampiyonası, 

Uluslararası Turnuva) sahip 12 milli bedensel engelli badmintoncu katıldı. Sporculara 90 dk 

süre ile teknik ve taktik gelişime yönelik badminton antrenmanı uygulandı. Antrenmanın 

hemen öncesi ve sonrası olmak üzere 4 cc kan örnekleri sağ antekubital venden alındı. Alınan 
kan örnekleri üzerinde hematolojik parametrelerdeki lökosit alt gruplarından WBC, GRAN, 

GRAN %, LYM, LYM %, MID ve MID %, eritrosit alt gruplarından RBC, HGB, HCT, 

MCV, MCH, MCHC ve RDWC, trombosit alt gruplarından ise PLT, MPV, PCT ve PDW 

değerleri incelendi. İstatistiksel hesaplamalar SPSS 21.0 programında, Wilcoxon T testi ile 

belirlendi.  
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Öz 

 

Alan yazım taramasında genel bir çatı altında lisansüstü tezlere çeşitli değişkenlerle birlikte 

kolaylıkla ulaşılması sağlanabilir. Bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılması üniversitelerin 

en önemli görevlerinden birisidir. Üniversiteler, toplumsal işlevlerinden birisi olan araştırma 
yapmak ve yeni teknolojiler üretmek görevlerinin önemli bir bölümünü, lisansüstü eğitim 

sürecinde yapılan araştırmalar ile yerine getirir. Bu bağlamda otizm ve fiziksel aktivite 

alanında lisansüstü araştırmaların alana katkısı önemlidir. Lisansüstü tez çalışmalarının 

sınıflanarak incelenmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların farklı engel gruplarında dağılım 

göstermekte ve yapılan araştırmaların tezlerin genel özellikleri üzerine yoğunlaştığı 
görülmektedir.   Buradan hareketle otizm ve fiziksel aktivite (spor, egzersiz, hareket, fiziksel 

uygunluk) alanındaki tezlerin incelenmesi konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Bu nedenlerden dolayı, otizm ve fiziksel aktivite alanında yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının incelenerek, bir beceriye odaklı olarak yapılan diğer tezler dışında otizm ve 

fiziksel aktivite alanını, çeşitli değişkenler açısından inceleyerek alan yazısına genel bir boyut 
kazandırılacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, otizm ve fiziksel aktivite alanında yayımlanan 

lisansüstü çalışmalara yönelik bir içerik analizi örneği olması, daha önce bu alana yönelik 

içerik analizi çalışmalarının sayıca yetersiz olması ve çalışmadan elde edilen bulguların bu 

alandaki tezlerin niteliği konusunda araştırmacılara bilgi sağlaması açısından önemlidir. 

Ayrıca lisansüstü çalışmalarının derlenmesi, bilimsel araştırma kültürüne ait kavramlarla yeni 
tanışan araştırmacılara; genel eğilimler, kullanılan yöntemler ve konu seçimi gibi unsurlara 

ilişkin önemli bilgiler verebilir. Otizm ve fiziksel aktivite çatısı altında genel bir çalışma 

yapılmadığı, çalışmaların daha çok özelleştirilip alt başlıklar altında çalışılmıştır. Bu 

araştırmanın amacı 2013-2017 Türkiye de otizm ile fiziksel aktivitenin ilişkilendirildiği 

yüksek lisans ve doktora tezlerin çeşitli değişkenler tarafından incelenmesidir. Son yıllarda 
otizm ile ilgili çalışmaların artmasına rağmen spor ya da fiziksel aktivite alanında yapılan 

lisansüstü tez sayısının çok fazla olmadığı belirlenmiştir.  Yüksek Öğretim Kurulu’nun 

(YÖK) tez tarama merkezinde 14 tane lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden 10 tanesi 

yüksek lisans, 4 tanesi doktora tezidir. 2013 ve öncesinde otizm ve fiziksel aktivite ile ilgili 

lisansüstü tez çalışmasına rastlanmamıştır. Araştırmanın sonucunda; araştırma gruplarına göre 
dağılım incelendiğinde en çok sosyal beceriler alanında yapıldığı, YÖK’ ün tez tarama 

merkezinde ulaşılabilen 2013-2017 yılları arasındaki tezlerden en çok 2016 yılında yüksek 

lisans tezi yapıldığı gözlenmektedir.  
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Abstract 

 

Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease which one of the major results of the 

disability in geriatric individuals. The aim of this study was to investigate the relationship 

between physical activity and postural balance in patients with knee osteoarthritis. One 
hundred forty-five patients (114 women, 31 men; mean age, 55.91 ± 8.02 years) diagnosed 

with OA of the knee were included in the study. The physical activity level of the patients was 

assessed using the International Physical Activity Questionnaire. The postural balance was  

measured by Timed-Up and Go (TOG) Test. There was no significant difference between the 

mean age of the women (55.92 ± 7.79 years) and men (55.87 ± 8.93 years) (p>0.05). But, the 
women (31.47 ± 5.24 kg/m

2
) had higher body mass index than men (28.52 ± 3.69 kg/m

2
) 

(p=0.004). According to the Spearman's rank-correlation analysis, there was a significant  

negative correlation between physical activity level and TOG Test scores in both women (r= -

0.317, p=0.001) and men (r= -0.359, p=0.047). The results of the present study are shown that 

the physical activity level is negatively associated with postural balance in patients with knee 
osteoarthritis. To the best our knowledge, the patients with knee osteoarthritis may limit their 

physical activity due to pain. The low level physical activity can lead to the loss of the 

postural balance.  

* Acknowledgement: This study was supported by Scientific Research Project  Unit of 

Karabuk University (KBÜBAP-18-YD-022) 

Keywords: Osteoarthritis, Physical activity, Postural balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -224-  
 

Futbolcularda Bazı Fiziksel Değişkenlerin Sürat, Çeviklik ve Anaerobik Dayanıklılık 

Performansına Etkisi 

 
Emre SERİN

1
, Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ

2
, Serdar ADIGÜZEL

1
, Yunus Emre DEMİR

1
, 

Özgür TATLI
1
 

1
Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE 

2
Artuklu Üniversitesi, Mardin, TÜRKİYE 

 
 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı futbolcularda bazı fiziksel değişkenlerin sürat, çeviklik ve anaerobik 

dayanıklılık performansına etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmaya bal liginde 
futbol oynayan toplam 21 profesyonel futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Futbolcuların 

fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde TANİTA profesyonel vücut analiz cihazı kullanıldı.  

Sürat, çeviklik ve anaerobik dayanıklılık sevilerinin belirlenmesinde ise bir takım performans  

saha testleri uygulandı. Elde edilen verilerin etki katsayıları SPSS 20.0 programı ile 

korelasyon analizi yapılarak belirlendi.  Yanılma düzeyi α=0.05 olarak kabul edildi. Sonuç 
olarak, futbolcuların bazı fiziksel değişkenleri sağ ve sol bacak kas oranları sadece sürat ve 

anaerobik dayanıklılık kapasitesini etkilediği kas oranları yüksek sporcuların süratinin ve 

anaerobik dayanıklılık de iyi olduğu aynı yönlü orta dereceli korelasyon saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sürat, Çeviklik, Anaerobik dayanıklılık  
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Abstract 

 

Туристична діяльність в Україні суттєво залежить від багатьох 

організаційних,соціальних,соціально-політичних чинників. В організаційному аспекті 

незадовільно формується матеріальна база туризму,а саме: підготовка об’єктів туризму 

для відвідування (території належно необлаштовані, історичні й архітектурні 

пам’ятники руйнуються і в дуже незначних масштабах реставруються, під’їздні шляхи 
часто не відповідають мінімальним вимогам для культурного туризму). Багатство та 

розмаїття  туристичних ресурсів, їхні особливості й ефекти пізнавального характеру не 

популяризують  або слабо популяризують  на світовому туристичному ринку. 

Популяризація туристичних ресурсів України має два вектори -- зовнішній і 

внутрішній. Маркетингова діяльність на зовні повинна бути спрямована на формування 
позитивного іміджу України , об’єктів і регіонів на світовому ринку.У контексті 

маркетингових заходів на світовому ринку   необхідно ефективніше формувати 

сприйняття України , її туристичних ресурсів і, особливо, наголошувати на позитивній 

характеристиці середовища, гостинності, культурі взаємин, безпеці та стабільності. 

Внутрішній аспект вирішення маркетингових завдань необхідно налаштовувати на 
ефективну діяльність у мінливих умовах реформування економіки України та її впливу 

на туристичну активність. У маркетинговій стратегії туристичної діяльності 

актуальною є взаємодія державних структур і туристичних компаній зі створення  

сприятливих, привабливих переваг  для в’їзного туризму. Щодо внутрішніх завдань  

маркетингу туризму—інформування  населення , працівників туристичних об’єктів  
щодо позитивного ставлення  до мандрівників, що сприятиме туристичній  діяльності 

загалом. Для внутрішнього туризму маркетингові заходи необхідно здійснювати 

спільно із туристичними компаніями, керуючись не тільки поточною ситуацією на 

ринку , але й формувати передумови на значну перспективу. Інновації маркетингу в 

туристичній  діяльності необхідно здійснювати у всіх сферах , які надають послуги 
туристам. Зміст інновацій специфічний для кожного із видів  

обслуговування.Туроператори і тур агенції для активізації попиту застосовують 

активно прямий маркетинг , інформацію про можливості  і переваги  попереднього 

бронювання замовлень на відпочинкові подорожі. Заклади об’єктів,які приймають  

 доповнюють наявні програми  відпочинку додатковими  привабливими пропозиціями 
екскурсійних культурних програм та елементами шопінгу. Для внутрішнього в’їзного 

туризму   в Україні актуальними є всі напрямки інновацій  , але найбільш  важливими є 

підвищення якості послуг, підготовка матеріальної бази  об’єктів, що приймають  до 

належного рівня з урахуванням українського та зарубіжного досвіду освоєння нових 

привабливих об’єктів і напрямків туризму. 

Anahtar Kelimeler: туризм, маркетинг, ресурси, популяризація  
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Abstract 
 

The article deals with the problematic aspects of training of specialists in physical education 

and sport related to normative and legislative regulation of the field of Physical Culture and 

Sport in Ukraine. The Laws of Ukraine, Decrees of the President of Ukraine, Decrees of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, orders, letters, explanations and recommendations of the 
Ministry of Education and Science are considered. The uncertainties and inconsistencies in 

the legislation on educational field of Physical Education and Sports, the regulation of the 

curriculum structure, the normalization of the number of required class hours per ECTS credit  

are presented. The survey on possible directions of the industry development using the US 

experience of instructors of higher educational institutions of Ukraine and specialists in 
physical culture was conducted. 

In order to determine perspective directions of implementation of American experience of 

professional preparation of specialists in physical education and sports in Ukraine we 

conducted interviews among teachers of higher educational institutions of Ukraine. Interviews 

covered 184 higher education instructors involved in preparation of specialists in physical 
culture and sports. The respondents were: 25 instructors of Vinnytsia Mykhailo 

Kotsiubynskyi State Pedagogical University; 27 instructors from the Faculty of Physical 

Education and the Faculty of Olympic and Professional Sport of Dnipropetrovsk State 

Institute of Physical Culture and Sports; 31 instructors of Lviv State University of Physical 

Culture; 29 instructors of the National Pedagogical Dragomanov University; 26 instructors 
from the Faculty of Physical Education of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National 

Pedagogical University; 28 instructors from the Faculty of Physical Education of Chernihiv 

National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko; 18 instructors from the 

Faculty of Physical Culture and Human Health of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University. 

The study of professional training in physical education and sport in the United States of 

America gives reason to hope that implementation of promising directions for the training of 

specialists in physical education and sports will contribute to the qualitative improvement of 

professionalism and competence of specialists in the Sports and Sports Industry in Ukraine.  

We consider the perspective directions of implementation of experience of professional 
training of specialists in the Sports and Sports Industry of the USA in Ukraine as follows: 

restoration of the educational industry "Physical Culture, Sports and Health"; extension of the 

list of specialties, according to which training of specialists in the sphere of physical culture 

and sports will be conducted. 

Keywords: Physical education, Sport, Bachelor, European credit transfer and accumulation 
system, Ukraina, USA 
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Öz 
 

Elektrik enerjisi ve telekomünikasyon geliştirilmesi, insan vücudunda elektromanyetik 

alanlarla (EMF) zararlı etkilerine önemli bir artışa yol açtı. Halk sağlığı standartları sadece 

Ukrayna koşulları ve konaklama tesislerinde EMF radyasyon nispeten yerleşim alanı için 

geçerlidir. Flick Spor Otomobil ölçüde duygusal durumu sürücüleri keskin bir bozulmaya 
neden, çevredeki EMF rahatsız ve elektromanyetik radyasyondan vücut koruma can güvenliği 

araştırma ve pratik görevler için zamanında ve önemlidir, çünkü iyi bir acil yol açar.  

ralli mürettebat - deneysel olarak tedirgin sporcular sürücülerin vücut üzerindeki etkisinin 

derecesini azaltmak edilmiş elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden insanları korumak 

için yeni teknolojilerin  etkinliğini araştırmak. Modern teknolojiler bir araba delici ölçme EMF 
Dr Fohl en yöntemiyle gerçekleştirildi çok hassas heterodin alıcı türünü FSM -8,5 Almanya 

imalat ve kendi direnç sporcuları ölçme kullanılarak yapılan analiz ve bilimsel yayın ve 

yönetmeliklerin sentezi tarafından incelenen maruz kaynaklanan EMF insanları korumak için.  

 EMF arabayı pencerelerden nüfuz koruma sağlamak için, tarama özelliklerine sahip olan bir 

şeffaf film metalize cam nikel alaşımı kullanılır ve 0,8-150 sm (1000), 30 dB maruz kalma 
aralığı yoğunluğunu zayıflatır. Göz sporcular 20-30 dB ultra yüksek frekans radyasyonu 

zayıflatmak kalay dioksit cam üst filmin iç tarafı ile kaplanmış özel gözlükler ZP5-90 

destekledi. Araç gövdesinin plastik elemanları iletken grafit lateks boy a ile kaplandı. 

Deney iki son teknoloji kullanılarak üretilen ve bunlardan biri arabaları gelen ralli 

otomobilleri ve diğer kullanılan geleneksel ilaçlar sporcular (vb, araba gövdesi topraklanmış  
koruyucu, kumaş koruyucu ile özel takım elbise, eldiven ve ayakkabı) içeriyordu. Her iki 

arabalarda elektromanyetik alanlar delici ölçüm sonuçları (diliminde aynı hızda kendi hareketi 

sırasında kesişme EPL araba alanını tedirgin) Modern teknolojinin uygulanmasında 

elektromanyetik alanın zararlı etkilerinden mürettebat koruma önemli ölçüde daha yüksek 

seviyede doğruladı.  

Keywords: Yarış sürücüleri, Elektromanyetik alan, Yeni teknoloji, Ekran  
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Abstract 

Математична підготовка студентів ЛДУФК.  

усна доповідь (оral)  

Важливим результатом педагогічного мислення є компетентне розв’язування 

професійних завдань і ситуацій. Зрозуміло, що підготувати вчителя фізичного 

виховання, застосовуючи ілюстративно-пояснювальний метод навчання, неможливо. 

Творчість, активність, самостійність у прийнятті рішень не формуються в студента 
спонтанно. Вони визначаються спрямованістю, стратегією, змістом і технологією 

процесу навчання й виховання у  вищій школі, яка готує фахівців з фізичної культури. 

Один з найефективніших шляхів розв’язання цієї проблеми – широке використання  

математичних методів в професійній діяльності вчителя фізичної культури, тренера, 

спортивного функціонера. Отже, актуальність дослідження зумовлена суперечністю 
між необхідністю розв’язувати вчителями фізичної культури чисельні професійні 

ситуації в процесі фізичного виховання учнів і відсутністю обґрунтованої технології 

навчання майбутніх учителів аналізувати і вирішувати професійні ситуації.  

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури. 

Предмет дослідження – технологія формування готовності майбутніх учителів  
фізичної культури до використання математичних методів у своїй професійній 

діяльності. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити технологію формування готовності майбутніх учителів фізичної культури 

до розв'язання педагогічних ситуацій з використанням математичних методів. Гіпотеза 

дослідження полягає в припущенні, що якість професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури суттєво підвищиться за умов розробки технології 

формування їхньої готовності до розв’язання педагогічних ситуацій з використанням 

математичних методів і впровадження її в навчальний процес ВНЗ, які готують 

фахівців даного профілю. Завдання дослідження: 

1. Визначити специфічні особливості та розробити класифікацію педагогічних 
ситуацій, що виникають у діяльності вчителя фізичної культури. 

2. З’ясувати структуру, показники та рівні готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до розв'язання педагогічних ситуацій з використанням математичних 

методів. 

3. Розробити та експериментально перевірити технологію формування у майбутніх 
учителів фізичної культури готовності до розв’язання педагогічних ситуацій з  

використанням математичних методів. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо підготовки студентів до розв'язання 

педагогічних ситуацій на уроках фізичної культури. 

Keywords: Mathematical training, Teacher of physical culture, Learning process 
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Abstract 

Сьогодні Україна перебуває у складній економічній і політичній ситуації.   З одного 

боку, війна на Сході знижує економічний потенціал, руйнує виробничі і трудові 

ресурси. Від воєнних дій гинуть наші люди, значна частина захисників повертається  

додому інвалідами. Це потребує розширення послуг із фізичної реабілітації,  

поліпшення їх якості і збільшення асортименту. Відповідно зростає мережа 
реабілітаційних центрів, клінік, залів тощо.  Одночасно поглиблюється підготовка 

фахівців із фізичної реабілітації,  відбувається її переорієнтація  на розширення 

дисциплін  медичного циклу, зокрема, за рахунок загальноосвітніх.  

З другого боку, перехід України до ринку перетворює фізичну реабілітацію в один із  

видів бізнесу і зумовлює необхідність посилення економічної підготовки фахівців -
реабілітологів. Під час опитування студентів факультету фізичної реабілітації 

Львівського державного університету фізичної культури, з’ясувалося, що більшість  

бажає після закінчення ВНЗ  набратися досвіду і заснувати власний бізнес. Для цього їм 

необхідна  економічна підготовка, основою якої є вивчення дисципліни «Економічна 

теорія». Вона дає ази економічних знань, розуміння базових економічних категорій, 
таких як: товар, гроші, вартість, ціна, прибуток тощо. На її основі студенти мають  

можливість освоїти менеджмент, маркетинг та адміністрування у фізичній реабілітації,  

які будуть необхідні їм для самостійної медичної і підприємницької діяльності. Окрім 

того, економічна теорія дає загальні економічні знання, можливість пізнати і зрозуміти 

економічні явища та процеси довколишньої дійсності, які впливають на 
підприємницьку діяльність  і на життя людей загалом, як от: інфляція, її причини та 

наслідки; навіщо потрібні податки і до чого призводить їх несплата; завдяки чому 

наповнюється державний бюджет і як він витрачається; як порахувати результати 

національного виробництва; яка роль держави у керуванні економікою і розвитку 

бізнесу; як вона захищає своїх громадян від бідності, регулює зайнятість; від чого 
залежать зарплата, стипендії і пенсії; яке місце України у Світовій системі господарства 

/ССГ/; як вона співпрацює з громадськими, економічними, кредитними організаціями, 

зокрема, Міжнародним валютним фондом; які перспективи її інтеграції у ССГ та ін. 

Таким чином, вивчення економічної теорії є важливою частиною підготовки фахівців із  

фізичної реабілітації.  

1. Економічна теорія є методологічною базою для їх подальшої економічної освіти.  

2. Поглиблене знання економіки, своєю чергою, потрібне для майбутньої роботи та 

заняття бізнесом.  

3. Широка економічна освіта необхідна для розуміння загальних економічних 

закономірностей розвитку суспільства, зокрема ринкової економіки,  до якої 
перейшла Україна і в  умовах якої  доведеться працювати майбутнім 

реабілітологам після закінчення ВНЗ. 

Keywords: професійна освіта, економічна підготовка, еконо  
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Принципи та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні 
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Abstract 

 

Феномен популярності сучасного туризму у світі стимулює до удосконалення наявних і 

пошуку нових напрямів його розвитку. Малодослідженим і перспективним напрямом 

туристичної діяльності для України беззаперечно можна вважати мисливський туризм. 

Мисливський туризм ми розуміємо як організовану платну подорож, спрямовану на 

задоволення потреб споживачів (мисливців) у послугах екстремального, спортивно-
оздоровчого чи пізнавального характеру в процесі перебування їх у природному 

середовищі існування мисливських тварин. Процес розвитку мисливського туризму в 

основному залежить від ефективності ведення мисливського господарства. Україна 

займає одне з останніх місць у Європі за обсягом виробництва мисливської продукції, 

проте володіє надзвичайно високим потенціалом для розвитку мисливського туризму, 
оскільки щільність заселення диких тварин у мисливських угіддях є значно меншою від 

науково обґрунтованих показників їх оптимальної ємності. В основі цього виду 

туризму є екстремальний його напрям розвитку, а саме добування мисливських тварин 

спрямоване для отримання трофею. Крім цього, не варто відкидати такі альтернативні 

види мисливського туризму, як прогулянки лісом з метою спостереження за дикими 
тваринами, фото- та відеополювання, трофейна справа, мисливське собаківництво, 

таксидермія (виготовлення опудал тварин) тощо. Сукупність основних завдань і 

додаткових послуг, пов’язаних із мисливством і сформували підґрунтя для 

інтенсивного розвитку мисливського туризму. У результаті проведених досліджень ми 

сформували основні принципи, на яких повинен базуватися мисливський туризм, 
зокрема такі: 

- принцип збереження біорізноманіття тваринного і рослинного світу мисливських 

угідь; 

- принцип сталого екологічно збалансованого використання мисливських ресурсів з 

туристичною метою; 
- принцип дотримання етичних норм і національних традицій у процесі організації 

мисливського туризму; 

- принцип збереження культурної екологічної спадщини на теренах, які відведені для  

організації мисливського туризму; 

- принцип сприяння розвитку альтернативних видів мисливського туризму; 
- принцип інтеграції мисливського туризму з мисливським, лісовим та аграрним 

господарствами; 

- принцип державного сприяння розвиткові мисливського туризму. 

Незважаючи на перспективність розвитку мисливського туризму в Україні, все ж 

залишається багато невирішених проблем. При цьому, запропоновані принципи 
спрямовані на економічно й екологічно ефективний його розвиток. 

Keywords: мисливський туризм, принципи, економічне стимул 
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Abstract 

 

Нагальна потреба українського суспільства у фізичному і соціальному оздоровленні 

населення ставить за мету регулювання розвитку спортивно-оздоровчих організацій, а 

також модернізацію державної політики.  

Сьогодні потрібна розробка комплексу заходів, спрямованих на недопущення  

погіршення ситуації в соціально-економічній сфері, а також на поетапне підвищення  
рівня соціальної захищеності населення, їх реальних доходів. Якщо активно не почати 

реформування соціальної сфери, держава не зможе забезпечити нормальне 

функціонування системи соціальних гарантій, яка багато в чому стала спадщиною 

доринкового періоду і теж вимагає нового наукового обрунтування в умовах 

євроінтеграції економічних процесів. 

Потрібно визначити теоретичні передумови, які слід розуміти як засновані на певній 

теорії (або закономірностях) умови успішного реформування соціально-важливих 

галузей економіки, причому критерієм успішності є досягнення позитивної динаміки 

індикаторів соціально-економічного розвитку внаслідок проведення реформ. Отже, 

кожну передумову можна вважати чинником досягнення позитивних результатів 
реформ. Серед таких факторів вирішальна роль у створенні сприятливих умов, що 

стимулюють прискорення темпів соціальних перетворень економіки, належить  

політичним чинникам. Саме від політичної волі суб'єктів державної влади й управління 

залежить проголошення і здійснення нового напрямку соціально-економічного та 

духовного розвитку, підвищення рівня життя населення з урахуванням участі країни в  
світогосподарських процесах в умовах глобалізації економіки.  

Необхідною умовою стабільного та якісного функціонування соціально-економічної 

сфери є наявність системно-інструментального фактора. Роль такого інтелектуального 

інструментарію полягає в створені організаційних, управлінських і технологічних 

механізмів вирішення економічних та соціальних завдань на всіх рівнях 
господарювання, що дозволяє вирішувати питання органічного сполучення процесів  

економічної і соціальної діяльності людей, зайнятих у тій чи іншій сфері економіки чи 

громадського життя. Задоволення потреб населення в систематичних заняттях 

фізичною культурою і спортом, його оздоровлення, формування фізично розвинених і 

здорових громадян є пріоритетним напрямком програми соціально-економічного 
розвитку України в умовах євроінтеграції. Одним із стратегічно важливих завдань  

розвитку спортивно-оздоровчої інфраструктури країни є будівництво фізкультурно-

спортивних споруд та оптимізація експлуатації мережі об'єктів спортивно-оздоровчого 

призначення, що надають комплекс послуг із фізичної культури і спорту, з розвиненою 

інфраструктурою платних послуг. 

Keywords: населення, потреби, соціально-економічна сфера 
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Abstract 

 

Transformation of gender relations in modern Ukrainian society, rethinking the role and place 

of women in various spheres of social activity, as well as the necessity to study the basis of 

gender knowledge in the education system, determine the relevance of the chosen topic of 

research. 

The gender education of children should begin in the preschool age, when gender resistance is  
formed. For example, methodological methods of tender education of preschool children by 

means of physical education are not developed enough.  

Parents' gender education needs  to be improved: 35% of parents mistakenly identify sexual 

and gender education, and 25% frankly admit that they do not know the correct answer;  

Every fourth or fifth adult agrees with the emerging gender stereotypes: they consider boys 
more gifted in sport (25%), and girls are less active in sports (20%);  50% of parents do not 

know that gender education is taking place during physical education, and 20% are convinced 

that their means and forms of physical education can not form the gender identity of children.  

Although 65% of parents call the problem of gender education of children relevant, the 

majority (80%) of them speak for the joint education of children of different sex, moreover, 
(75%) parents consider it inappropriate to divide children into physical education classes into 

subgroups of boys and girls.  

Competence of educators in the issues of gender education of children is also low: 65% of 

teachers consider gender and gender education identical processes;  40% mistakenly believe 

that it is impossible to form gender identification in children in physical education classes;  
many (80%) of educators are convinced that it is inappropriate to differentiate the conditions 

of physical education depending on gender;  It is also not appropriate, in their opinion, to 

divide children into groups depending on sex during physical education classes in a 

kindergarten (65%).  

The majority of teachers are giving birth to the motherland in the tendering process for 
children, because 85% of educators believe that education in the family significantly 

influences the development of differences between boys and girls.  Teachers are deprived of 

gender stereotypes in thinking: yes, most of them (80%) consider themselves equal in the 

family life of a man and a woman; they (65%) do not consider a baby to be obese from boys; 

(55%) deny that boys are more gifted in sports, while girls are less active in sports (70%). 

Keywords: Children, Gender education, Physical education  

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -233-  
 

Amatör Futbol Kulüplerinde Futbolcuların Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi 

 

Ahmet YILGIN
1
, Aytekin ALPULLU

2
 

1
7 Aralık Üniversitesi, Kilis, TÜRKİYE 

2
Marmara Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, Gaziantep’te amatör futbol kulüplerinde futbolcuların yalnızlık 

düzeylerini ölçerek, alt boyutlarının “duygusal yoksunluk” ve “sosyal arkadaş yoksunluğu” 

değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilindeki 1672 faal 

amatör futbolcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tesadüfi yöntemle seçilen 
328 futbolcu oluşturmaktadır. 

Araştırmada “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (Loneliness at WorkScale) ” referans alınarak 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmaya; kadın 77 ve erkek 251 olmak 

üzere toplamda 328 sporcu katılmıştır. Hipotezlerin uygun istatistiki yöntemle ölçülebilmesi 

için normallik testi sonucu KolmogorovSmirnov (P<0,001) normal dağılım göstermediği, 
çarpıklık (Skewness) basıklık (Kurtosis) değerlerinin oranı -1,5 ile +1,5 arası normal dağılım 

olduğu kabul edilmiştir. Varyansların homojenliği Levene Statistic Test ile ölçülmüştür. 

Ölçeğin alt boyutları ayrı ayrı test edilerek varsayımı karşılayan bağımsız değişkenlerde 

İndependent T-Test, OneWay ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma istatistiki yöntemleri 

kullanılmıştır. Varyansların homojenliğini karşılamayan bağımlı değişkenlerde ise Kruskal-
Wallis testi uygulanmıştır. Çalışmanın geçerlilik ve güvenirlilik cronbachalpha değeri 

0,701’dir. 

Çalışmanın sonunda, katılımcılara ait bazı değişkenlerin yalnızlık ve alt boyutlarında anlamlı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda futbolcuların kişisel yaşam 

farklılıklarından dolayı yalnızlık yaşadıkları, antrenör ve yöneticilerin futbolcular arasında 
aile bağlarını geliştirici, kulüpte aidiyet duygusunu arttırıcı faaliyetlere daha fazla yer 

vermeleri gerektiği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, Duygusal yoksunluk, Sosyal arkadaş yoksunluğu, Futbol 
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, spor organizasyonlarının hizmet kalitesini katılımcılarının bakış açısı ile 

incelemektir. Araştırma; Isparta ilinde yapılan Türkiye kulüpler arası Taekwon-do 

şampiyonasına katılan ve yaş ortalaması 18.54±3.08 olan 157 gönüllü katılımcı üzerinde 

yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akdağ ve ark (2015) tarafından geliştirilmiş olan ölçek 
kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğe yeniden faktör analizi uygulanmış ve ortaya çıkan yeni 

formun geçerlilik, güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Buna bağlı olarak 15 sorudan oluşan yeni 

formun, organizasyon katılımcıları hizmet kalitesi algılarını güvenilirliği kanıtlanmış olan 4 

alt boyutta (oda hizmetleri,  ulaşım hizmetleri, güvenlik hizmetleri, genel hizmetler) % 70 güç 

ile temsil ettiği hesaplanmıştır. Toplam puanlara göre (ayrı ayrı boyutlara bakılmaksızın) en 
az 15, en çok 75 puanlama yapılabilen bu ölçüm metodu ile katılımcıların hizmet algısının 

50.63±10.08 (%67.5) düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan bu algının ölçeğin alt  

boyutlarına göre cinsiyet ve yaşa göre olmasa da, müsabaka yaşı ve eğitime göre anlamlı 

farklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Hizmet kalitesi algısı, Spor organizasyonu hizmet 

kalitesi 

Abstract 

The purpose of this study is to examine service quality of sports organizations from the point 

of view of their participants. The research was conducted on 157 volunteers who mean age 
18.54±3.08, in Clubs Championship Of Turkey held in Isparta. The scale developed by Akdağ 

et al (2015) was used as data collection tool. Factor analysis was applied to the used scale and 

validity and reliability analysis of the new form were performed. Accordingly, it was 

calculated that the new form consisting of 15 questions, the service quality perceptions of 

participants represented the in 4 sub-dimensions (room services, transportation services, 
security services, general services) with 70% reliability. It was determined that the service 

perception of the participants was 50.63 ± 10.08 (67.5%) with this measurement method 

which can be scored at least 15 and at most 75 according to the total scores  (regardless of 

individual dimensions). On the other hand, it has been determined that this subtype has 

significant differences according to experience in branch and education, although not  
according to gender and age.  

Keywords: Service quality, Service quality perception, Sport organization service quality  
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Öz 
 

Bu çalışma, Türkiye amatör ve profesyonel liglerinde görevli antrenörlerin karakteristik 

özellikler, bilgi ve beceri birikimi ve adalet boyutları çerçevesinde sporcular tarafından 

değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma, genel tarama modellerinden biri olan 

ilişkisel tarama modeline göre planlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubu Futbol, Voleybol, 
Basketbol ve Hentbol gibi takım branşları ile Karate, Taekwondo, Güreş, Kicboks v.b gibi 

bireysel branşlarda spor yapan 180 erkek ve 95 kadın olmak üzere toplam 275 sporcudan 

oluşmuştur.  

Çalışmada veri toplama aracı olarak, Üzüm ve Ark. (2018) tarafından geliştirilen “Algılanan 

Antrenör Tutum ve Davranışları Ölçeği” (AATDÖ) kullanılmıştır. 24 soru ve 3 (Karakteristik 
Özellikler, Bilgi ve Beceri Birikimi, Adalet) alt boyuttan oluşan ölçeğin toplam Cronbach 

Alpha iç tutarlılık değerleri bu çalışma için α=0.79 olarak bulunmuştur. Veriler tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), Tukey Post-Hoc analizi ve Pearson Korelasyon analizi ile 

çözümlenmiştir. Araştırmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Çalışma sonucunda antrenörlerin karakteristik özellikleri ile ilgili alt boyutta yüksek ortalama 
sahip oldukları görülmüştür. Sporcuların cinsiyeti ile karakteristik özellikler, bilgi ve beceri 

birikimi alt boyutlarında kadınlar lehine P<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. 

Antrenörün görev yaptığı klasman ile karakteristik özellikler alt boyutunda profesyonel 

antrenörler lehine P<0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. Antrenörün yaşı ile bilgi 

ve beceri birikimi alt boyutu arasında negatif yönde düşük düzeyde (r= -0,13) anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Sporcuların yaşı, spor yapma yılı, eğitimi, spor branşı ve antrenörlerin 

cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, sporcu ile birlikte geçirilen süre gibi değişkenlere 

yapılan istatistiki analizler sonucunda anlamlı bir ilişki saptanmamıştır p>0,05.  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Amatör, Profesyonel, Karakter, Bilgi ve beceri, Adalet  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, Jang (2013) tarafından geliştirilen “Spor Karakter Ölçeği”nin (Sport 

Character Scale) Ölçeğinin Dart sporcularına uygulanmasıdır. Araştırmaya gönüllülük esasına 

göre xxx erkek ve xxx kadın olmak üzere xxx kişi dahil edilmiştir. Araştırmaya gönüllülük 

esasına dayalı olarak 350 sporcunun görüşleri alınmıştır. Sporculardan elde edilen cevaplar 

incelenmiş, eksik ve uç değer özelliği gösteren gözlemler veri setinden çıkarıldığında kalan 
334 sporcunun görüşleri araştırmaya dahil olmak üzere; 146 kadın, 188 erkek sporcu 

araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş dağımlarına bakıldığında %14,7’sinin (n=49) 

12 yaş ve altında, %61,4’ünün (n=205) 13-17 yaşında, %24,0’ünün (n=48) 18 yaş ve üstünde 

olduğu saptanmıştır. Ölçek Görgüt & Tuncel (2017) tarafından  Türkçeye uyarlanıp, Türk 

kültürüne uyumu, güvenilirliliği ve geçerliliği kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgular  
incelendiğinde araştırmaya katılan sporcuların yaşlarına göre dürüstlük karakter puanlarının 

anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (F (2,333)=3,101; p<0,05). Bununla birlikte 

araştırmaya katılan sporcuların antisosyal(F(2,333)=3,689; p<0,05) ve adalet (F(2,333)=4,535; 

p<0,05) karakter düzeylerinin sporcuların dart oynama sürelerine göre anlamlı bir değişiklik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Sporcuların antisosyal(t (332)=3,382; p<0,05), merhamet 
(t(332)=2,687; p<0,05) ve sportmenlik (t (332)=2,099; p<0,05) karakterlerinin milli sporcu olma 

durumlarına göre anlamlı bir değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bununla beraber sporcuların 

antisosyal karakterlerinin çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir (t (332)=2,949; p<0,05). Sonuç olarak dart sporcularının spor karakterlerinin, 

sırasıyla sportmenlik (4,49), adalet (4,47), dürüstlük (4,46), merhamet (4,21) karakterlerinin 
yüksek düzeyde olduğu; antisosyal (1,68) karakterinin ise düşük düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir.   
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Öz 

 

Yabancı uyruklu öğrenci sayısının her geçen yıl artmasıyla birlikte Kültürel ekonomik ve 

bilimsel etkileşimler gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’ye deki Süleyman Demirel 

Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin 
beden eğitimi dersine ve spora yönelik tutamlarını irdelemek bu çalışmanın amacıdır. Bu 

araştırmanın çalışma grubunu 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılında Süleyman Demirel 

Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören 24 farklı ülkeden 96 

yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin %26’sı Türkmenistan’dan, %8,3’ü 

Azerbaycan ve Irak’tan, %7,3’ü Suriye’den, %5,2’si de Afganistan ve Somali’den geldi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak 24 soruluk anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS veri analiz programı ile test edildi. Çalışmanın sonucu olarak; katılımcıların 

%37,5’ mezun olduktan sonra Türkiye’de kalmak istemiyor, katılımcıların %44,8’i beden 

eğitimi dersini zaman kaybı olarak görmemekte ve katılımcıların %1’i spor yapmanın 

hastalıklardan korunmayı sağlamayacağını belirtti. 
 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Yabancı uyruklu öğrenci, Beden eğitimi, Spor  

 

Abstract 

 
As the number of foreign students are increasing with each passing year, cultural, economic 

and scientific interactions are taking place. Due to this interaction, it is aimed to carry out a 

scientific study about foreign students.  The main purpose of this study is to examine the 

attitudes of foreign students studying in Süleyman Demirel University and Mehmet Akif 

Ersoy University towards physical education lesson and sport. The participants of the study 
consists of 96 foreign students from 24 different countries studying at Süleyman Demirel 

University and Mehmet Akif Ersoy University in 2016 - 2017 academic year. The distribution 

of participants by percentage is as follows: 26% of these students are from Turkmenistan, 

8.3% from Azerbaijan and Iraq, 7.3% from Syria, 5.2% from Afghanistan and Somalia.A 

questionnaire with 24 questions was used as data collection tool in the research and the 
collected data were analyzed by SPSS data analysis programme. According to the findings  of 

the research, it is concluded that 37.5% of the participants don’t want to stay in Turkey after 

graduation, 44.8% of the participants don’t think physical education lesson is waste of time, 

1% of the participants think that sport doesn’t protect from diseases. 

 
Keywords: Academic education, Foreign student, Physical education, Sport  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı profesyonel spor yapan örgün eğitim öğrencilerinin karşılaştıkları izin 

sorunlarını incelemek ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında olası çözüm önerileri getirmektir. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada durum çalışması deseni benimsenmiştir.  
Araştırma grubunu, maksimum çeşitlilik örneklemesine göre Türkiye'de farklı spor 

kulüplerinde lisanslı olarak profesyonel spor yapan 64 sporcu öğrenci oluşturmaktadır. 

Kavramsal çerçeve ışığında araştırmacı tarafından geliştirilen 6 sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler esnasında veri kaybını önlemek 

için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak analiz  
edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusundaki sorunların giderilmesi, öğrencilerin hem 

profesyonel sporda devamlılığını sağlayacak hem de öğrencilik hayatının sonlanmasını 

engelleyecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Profesyonel sporcu, Örgün eğitim, İzin sorunu 
 

Abstract 

 

The purpose of this research is to examine the permitting problems faced by the formal 

training students in professional sports and to bring the possible solutions in the light of the 
emerging results. In the study in which the qualitative research method is used, the case study 

is adopted. The research group, based on the maximum variation sampling licensed athletes in 

different sports clubs in Turkey are 64 students who are in professional sports. A semi-

structured interview form consisting of 6 questions developed by the researcher was used in 

the conceptual framework. A voice recorder was used to prevent data loss during negotiations. 
The data were analyzed using descriptive analysis and content analysis. Eliminating the 

problems in the direction of the findings will ensure that the students will have professional 

continuity and will prevent the end of student life. 

 

Keywords: Professional athlete, Formal education, Permission problem 
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Öz 

 

Bu araştırma; Güreş hakemlerinin stres kaynakları ve stres kaynakları ile başa çıkma 

yöntemlerini belirlemek, klasman, yaş ve hakemlik yılı değişkenlerinin stres kaynakları ve 

stres kaynakları ile başa çıkma yöntemleri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada mevcut durumu ortaya çıkartmayı amaçlayan betimsel taramaya yönelik bir 

yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2012-2013 sezonunda Türkiye Güreş 
Federasyonu’na bağlı tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 38 ilden 29’u aday, 41’i bölge, 

69’u milli ve 62’si uluslararası olmak üzere aktif görev yapan toplam 201 hakem 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 

"Güreş hakemleri Stres Kaynakları" ve "Güreş hakemleri Stres Kaynakları ile Başa Çıkma 

Yöntemleri" ölçekleri ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  Verilerin analizinde, 
Ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek için faktör analizi ve ölçeklerin güvenirliğini 

belirlemek üzere Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır. Ayrıca frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalamanın yanı sıra gruplar arası ortalama karşılaştırması için t testi ve tek yönlü 

varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi için α=0.05 

seçilmiştir. 

Araştırma sonucunda, Güreş hakemlerinin en önemli (en çok işaretlenen) stres kaynağı 

“antrenör tarafından sözel saldırı” olduğu, daha sonra sırası ile “Yanlış ve hatalı karar verme”, 

“üst kategori hakemlerinin karara etkisi”, “kuralların çok sık değişmesi" ve “saha içi yönerge 

ve yönetmeliklerin eksikliği” stres kaynakları olduğu belirlenmiştir. Güreş hakemlerinin stres 

kaynakları alt boyutlarından elde ettiği en yüksek ortalama değer ise ‘mekanikte ve kural 
bilgisinde hata’ stres kaynağına aittir. Daha sonra sırası ile "hatalı karar", "fiziksel ve sözel 

saldırı tehdidi", "diğerlerinin varlığı" ve "performans endişesi" stres kaynağına aittir. Güreş 

hakemlerinin stres kaynaklarının klasman, yaş ve hakemlik yılına göre karşılaştırılması amacı 

ile yapılan test sonuçlarına göre, stres kaynakları alt boyutlarında (fiziksel ve sözel saldırı 

tehdidi, diğerlerinin varlığı, performans endişesi, hatalı karar, mekanikte hata) klasmanına, 
yaş ve hakemlik yıllarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Güreş hakemlerinin beş önemli (en çok işaretlenen) stres kaynakları ile başa çıkma 

yöntemlerinde en çok kullanılan yöntemin pozitif bilişsel yaklaşım yöntemi olduğu tespit 

edilmiştir. Güreş hakemlerinin klasman, yaş ve hakemlik yılına göre, belirlenen beş önemli 

stres kaynağı ile başa çıkmak için kullanılan yöntemler (pozitif bilişsel yaklaşım, davranışsal 
yaklaşım ve negatif bilişsel yaklaşım) açısından istatistiksel olarak an lamlı bir farklılıklar 

tespit edilmiştir. 
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Öz 

Atılganlık, duygu ve düşüncelerin açık, sade, anlaşılır bir dille ve net olarak ifade edilebilmesi 
durumudur. Başka bir deyişle atılganlık başkalarının haklarına zarar vermeden kendi hakkını 

ve duygularını saygılı ve nazik bir şekilde koruma ve bu hakların başkaları tarafından 

anlaşılmasını sağlama becerisidir. Atılganlık her ne olursa olsun kazanmayı, en önde olmayı 

hedefleyen bir davranış tipi değildir. Atılganlığın tanımlanmasında pasif, saldırgan ve atılgan 

davranışların ayrımının yapılmasıdır önemlidir. Kişi atılgan davranış tipinden uzaklaştığında 
pasif veya saldırgan davranış tipi sergiler. Literatürde atılganlık kavramını ilk defa Wolpe 

(1973) tarafından arkadaşlık, etkin olma ve duyguların kaygı taşımadan ifade edilmesi 

anlamında kullanmıştır. Wolpe’ye göre atılganlık, sadece saldırgan davranışın çok ya da az  

olduğunu göstermez aynı zamanda arkadaşça, sevecen ve endişe olmaksızın duyguları da 

ifade eder. Alberti ve Emmons’a göre ise atılganlık (1974), kişinin kaygı yaşamaksızın 
kendini ifade etmede, duygularını dürüstçe açıklamada şeklinde tanımlanmaktadır. Spor 

yapma veya belirli bir spor dalına yönelme kişinin atılganlık durumuna göre şekillenmektedir. 

Diğer yandan yaş, cinsiyet ve kişinin seçtiği okul türüne göre de atılganlık durumunun 

araştırılması önem arz etmektedir. Bu değişkenler seçtiği spor dalı veya mesleğe göre kişiye 

avantaj sağlayabilir. Bu çalışmada kullanılan Rathus Atılganlık Envanteri bireylerin duygu ve 
düşüncelerini ifade ederken çoğunlukla kullandıkları davranış biçimlerinin atılganca olup 

olmadığını belirlemek amacıyla uygulanır. Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversite 

öğrencilerinin spor yapma durumu, spor dalı tercihi, yaş ve fakülte türüne göre atılganlık 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Rathus 

Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Envanter Rathus (1973) tarafından öğrencilerde atılganlık 
düzeyini ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. Bu envanteri kişideki davranış normlarının 

atılganlık derecesini belirlemektedir. Envanterin Türkçeye çevirisi ve uyarlanması 1980 

yılında Voltan tarafından. Yapılmıştır. Toplam 30 maddeden oluşan Rathus Atılganlık 

Ölçeğinden alınan toplam puanlar -90 ile +90 arasında değişmektedir. Her madde de 6‟lı 

likert tipinde seçeneğe sahip ve seçenekler -3 ile +3 arasında puanlanmaktadır. Ölçeğin 
genelinden alınan puana göre, -90 ile +10 puan arası çekingen, +10 ile + 90 puan arası atılgan 

davranış olarak değerlendirilmektedir. Ölçek 2017 yılında Recep  Tayyip Erdoğan 

Üniversite’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencilerine uygulanmıştır.  

Uygulama öncesinde ölçeği uygulayacak olan spor eğitimcilerine çalışmanın amacı kısaca 

açıklanmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilere veri toplama aracını 
bireysel olarak yanıtlaması istenmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak 416 sı kadın 325 i erkek 

olmak üzere toplam 741 öğrenci katılmıştır. 259 öğrenci eksik bilgiler nedeniyle 

değerlendirmeye uygun bulunmamıştır. Elde edilen veri lere öncelikli olarak a=0.05 anlamlılık 

düzeyinde normallik testi uygulandı. Normal dağılıma sahip verilere ikili karşılaştırmalarda 

bağımsız iki grup için t-testi, üç ve üzeri gruplara tek yönlü anova testi ve tukey testleri 
uygulandı. Test sonuçları, cinsiyet (p>0.05), spor yapma durumu (p>0.05), spor dalı türü 

(p>0.05) ve yaş durumuna göre (p>0.05) öğrencilerin atılganlık puanları arasındaki farkın 

önemli olmadığını gösterdi. Öğrencilerin fakülte türüne göre (p<0.05) atılganlık puanları 

arasında önemli farklar olduğunu gösterdi. 
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerinin 

utangaçlık düzeylerinin benlik saygıları üzerine etkisinin incelenmesidir.  

Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 119 erkek, 99 kadın ve toplamda 218 
öğrenci oluşturmaktadır.  

 Veri toplama aracı üç kısımdan oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci kısım katılımcıların 

kişisel bilgilerini belirmeye yönelik sorulardan, ikinci kısmı Cheek ve Buss Utangaçlık 

Ölçeğinden ve üçüncü bölümde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinden oluşmaktadır.  

Bu çalışmada katılımcıların demografik bilgilerinin belirlenmesinde tanımlayıcı istatistik, 
Benlik ve Utangaçlık düzeyleri arasındaki ilişkinin boyutunu ve yönünü belirlemek için 

korelasyon analizi, iki grup ortalamaları karşılaştırması için bağımsız iki örneklem t -testi, 

grup sayısı 3 ve daha fazla olan durumlarda ortalamaların karşılaştırılması için t ek yönlü 

varyans analizi, benlik saygısının, utangaçlık düzeyi ile yordama gücünü belirlemek için ise 

doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin utangaçlık 

düzeyleri ile benlik saygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ters yönde düşük düzeyde (r 

= -0.277; p<0.05)   bir ilişki bulunmuştur. Kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin utangaçlık 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmaktadır (p<0.05). Kadın 

öğrencilerin utangaçlık düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Öğrencilerin anne eğitim düzeyleri yönünden benlik saygı puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiş olup anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin benlik 

saygı puanları azaldığı görülmüştür. 
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Öz 
 

Giriş Örgütsel bağlılık kavramı son dönemlerde sosyal bilimler alanında çalışmaların arttığı 

bir kavram olarak görülmektedir. Bu bağlamda örgütsel bağlılık kavramı ile literatürde ilgili 

birden çok tanım bulunmaktadır. Porter ve arkadaşları örgütsel bağlılık kavramını örgütle 

yaşanana amaç birliği ve bu amacın gerçekleşmesi için ortaya konulan istek olarak 
tanımlamışlardır. Örgütsel bağlılığın yüksek olması bireyin, örgütün hedeflerine ulaşmasına 

yardımcı olan bir kavram olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın GSB il müdürlüklerinde 

görev yapmakta olan antrenörlerin örgütsel bağlılık seviyesini tespit etmektir. 

Yöntem Çalışma betimsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Mayer ve Allen 

tarafından geliştirilen, toplam 18 ifade ve 3 alt boyuttan oluşan (Duygusal, Devam ve 
Normatif bağlılık) Örgütsel bağlılık Ölçeği Kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 665 

GSB antrenörü oluşturmuştur. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırmada elde edilen verilerin normalliğinin tespiti için Skewness ve Kurtosis değerlerine 

bakılmış ve verilerin normal olduğu tespit edilmiştir (+1,5 / -1,5). Bu bağlamda verilerin 

analizinde parametrik testler olan bağımsız T-testi ve TekYönlü Varyans analizi 
kullanılmıştır. Ayrıca verilerin güvenirliği Cronbach Alpha Katsayısı ile ölçülmüş ve verilerin 

güvenilir olduğu (,710) tespit edilmiştir. 

Bulgular Çalışmada elde edilen bulgulara göre katılımcıların örgütsel bağlılık toplam puanı 

58,81 olarak tespit edilmiş ve skala içerisinde iyi seviyede bir örgütsel ba ğlılık puanı olarak 

yorumlanmıştır. Ayrıca alt boyut puanları toplamında en yüksek duygusal bağlılık boyutunda 
tespit edilmiştir (21,61). Katılımcıların kişisel özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki 

ilişki incelendiğinde kadın ve erkek katılımcılar arasında bir fark tespit edilememiştir. Bunun 

yanı sıra katılımcıların yaş parametresi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelendiğinde 

41-50 yaş grubunun 21-30 yaş grubuna göre örgütsel bağlılık düzeyleri anlamlı olarak yüksek 

çıkmıştır. Ayrıca eğitim durumu değişkenine göre lise grubunun örgütsel bağlılık düzeyleri 
üniversite ve lisansüstü gruba göre anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir. 

Tartışma Boylu ve arkadaşlarının akademisyenlerin örgütsel bağlılıklarını ölçmek amaçlı 

2007 de yaptıkları çalışmada akademisyenlerin örgütsel bağlılıkları da iyi düzeyde tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, Antrenör, Spor 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -243-  
 

Spor Kulüplerinin Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri  ve Karşılaştıkları Sorunların 
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Öz 
 

Giriş Spor kulüpleri, toplumsal çevreden bir takım girdileri alıp işleyerek enerjiye dönüştüren 

ve sonuçta yine çevreye veren açık sistemlerdir. İnsanların bir amaç ve hedef etrafında 

toplandığı, toplumun sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikler 

taşıyan, insanların toplumsallaşmasında ve sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan 
özellikler taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, spor yöneticilerinin görüşlerine göre 

spor kulüplerinin amaçlarını gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi ve spor kulüplerinin bu 

amaçlara ulaşırken karşılaştıkları sorunların belirlenmesidir.  

Yöntem Çalışma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada Kerem (2008) tafaından geliştirilen 

toplam iki bölüm ve 30 ifadeden oluşan (14+16) Spor Kulüplerinin Amaçlarını 
Gerçekleştirme ve Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 273 spor kulübü yöneticisi oluşturmuştur. Çalışmada kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen verilerin normalliğinin tespiti için Skewness  

ve Kurtosis değerlerine bakılmış ve verilerin normal olduğu tespit edilmiştir (+1,5 / -1,5). Bu 

bağlamda verilerin analizinde parametrik testler olan bağımsız T -testi ve TekYönlü Varyans 
analizi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin güven irliği Cronbach Alpha Katsayısı ile ölçülmüş ve 

verilerin güvenilir olduğu (0.893) tespit edilmiştir. 

Bulgular Çalışmada elde edilen bulgulara göre spor kulübü yöneticilerinin amaçlarını 

gerçekleştirme düzeyleri çok iyi, sorunların belirlenmesine yönelik seviyeleri orta seviyede 

çıkmıştır. Katılımcıların kişisel özellikleri ile spor kulüplerinin amacı ve karşılaşılan sorunlar 
arasındaki ilişki incelendiğinde ise kadın ve erkek katılımcılar arasında bir fark tespit 

edilememiştir. 1 ve 2. Ölçekte alt boyutlar arasında yüksek derecede korelasyon tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra, cinsiyetlerine göre bayan spor kulübü yöneticilerinin 

karşılaştıkları sorunlar aalıgları erkeklere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. 

Tartışma Yaprak ve Amman (2009) Sporda Kadınlar ve Sorunlar isimli çalışmada; genel 
olarak spora katılım fırsatlarından yararlanmada kadınların erkeklere oranla daha olumsuz 

koşullar içinde oldukları dile getirilmiştir. Ayrıca kadınların çoğunun özellikle sporda daha 

kalitesiz şartlarda çalıştığı, kendilerini geliştirme fırsatlarının sunulmadığı, geleneksel roller 

ve işlere mecbur bırakıldığı gibi diğer sorunlar da göze çarpmaktadır. Bu bağlamda yapılan 

çalışma ile benzerlik teşkil etmektedir.  
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Öz 
 

Yıldırma (mobbing) çalışma hayatında etik olmayan, olumsuz davranışlar olarak tanımlana 

bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışma salon sporları federasyonları (Basketbol, Hentbol ve 

Voleybol) bünyesindeki hakemlerin yıldırma davranışlarına uğrama düzeylerini bazı 

değişkenler açısından belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama 
modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini farklı 

klasmanlara sahip salon sporlarında görev yapan hakemler oluştururken, örneklemini ise basit  

tesadüfi yöntemle seçilmiş gönüllü 248 hakem oluşturmaktadır. Araştırmada hakemlerin 

yıldırma hakkındaki veriler “Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Yıldırma Ölçeği” ile 

toplanmıştır. Araştırmada elde edilen değişkenler istatistik programı aracılığıyla depolanmış  
ve ilgili istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek değişkenlerinin normal 

dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak belirlenmiştir. Çıkan sonuç 

karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlediği görülmüş ve araştırmamızda aritmetik 

ortalama, t- testi ve tekyönlü varyans (ANOVA)  testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 

örneklemdeki salon sporları hakemlerinin çalışma ortamlarında genel toplamda orta altı 
düzeyde yıldırma davranışı algıladıkları belirlenmiştir. Kadınların, erkeklere, evlilerin 

bekârlara, 23-27 yaş gurubundakilerin diğer yaş guruplarındakilere ve lisansüstü ile lisans  

düzeyinde eğitim alanların diğerlerine göre daha fazla yıldırma davranışı algıladıkları 

belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim değişkenleri ile yıldırma 

davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda müsabaka 
esnasında müsabakanın tek karar verici pozisyonunda olan hakemlerin üzerine olumsuz yönde 

baskı kurulduğunda müsabakanın düzgün bir şekilde yönetilemeyerek sonlana bilineceği 

söylenebilir.  
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze “şişmanlık” kavramının geçirdiği evreleri 

incelemek ve çeşitli kültürlerin şişmanlık üzerine bakış açılarından yola çıkarak oluşturdukları 

ilkelere ulaşmaktır. Şişmanlık, tarihin belirli dönemlerinde gücü ve bolluğu temsil ederken, 

son zamanlarda fiziksel eylemsizliği, yetersizliği simgelemekte, aşırı kilolar nedeniyle birçok 
hastalığa neden olan bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. 16. yüzyılda “toplu”, “toparlak”; 

17. yüzyılda “tombul”, “göbekli” gibi kelimelerle onore edilen şişmanlık 18. yüzyılla birlikte 

miskinliğin ve yetersizliğin göstergesi sayılmaya başladığı gibi bazı hastalıkların da habercisi 

konumuna dönüşmüştür. Bunun ötesinde, on sekizinci yüzyılda hemen her toplum, özellikle 

kadınların şişman olmasını eleştirirken, günümüzde de bedensel inceliğe, narinliğe ve 
zayıflığa teşvik vardır. Bireylerin kendilerinde ve diğer kişilerin bedenlerinde olan 

değişiklikleri fark etmelerinde ve bu değişikliklerin yorumlanmasında kültürün de etkisi 

olduğu bilinmektedir. Tarihi süreç içinde şişmanlığa verilen anlam değişikliğe uğradığı gibi, 

aynı dönemde farklı kültürlere ait bakış açılarında da değişmeler gözlemlenmektedir. Bu 

kapsamda yazılmış kitaplar, makaleler, tezler ile kavram hakkında bilgilerin y er aldığı eserler 
sistematik derleme yöntemiyle derlenmiş ve değerlendirilmiştir.  
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Öz 

 
Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin açık beceri çabukluk performansı üzerine etkisini 

araştırmaktır. Araştırmaya, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

gören 102 kadın (XYAŞ = 21.79 ± 2.77 yıl, XBOY = 1.67 ± 0.09 m, XVK = 61.87 ± 11.49 kg) 

150 erkek (XYAŞ = 21.28 ± 2.41 yıl, XBOY = 1.78 ± 0.06 m, XVK = 73.50 ± 7.94 kg) olmak 

üzere toplam 252 öğrenci katılmıştır. Deneklerin görsel uyarana tepki çabukluğunun 
ölçümünde (Farrow, 2010) tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış olan açık 

beceri çabukluk test protokolü örnek alınmıştır. Test protokolünün Türkiye’deki geçerlik ve 

güvenirlilik çalışması Alptekin ve ark., (2017) tarafından yapılmıştır. Ölçümler toplamda iki 

hafta sürmüştür. 1. haftasında haftada 3 gün olmak üzere uyum çalışması yaptırılmıştır. 

Çalışmanın 2. haftasının ilk günü denekler 10 dk koşu, alt ekstremilere yönelik dinamik 
germe ve dikey sıçrama egzersizlerini içeren ısınma protokolüne tabi tutulmuştur. Isınmayı 

takiben Açık Beceri Çabukluk Test Sistemi (ABÇTS) ile deneklerin açık beceri çabukluk 

performans değerleri alınarak hareket zamanı, sprint zamanı ve çabukluk zamanı (toplam 

zaman) dereceleri kaydedilmiştir. Ölçümlerin alındığı 2. haftada her bir  denek testi 3 kez  

yapmış, en iyi dereceleri değerlendirmeye alınmıştır. Kadın ve erkeklerin açık beceri 
çabukluk verilerine ait tanımlayıcı istatistik değerleri (Ortalama ± Standart sapma) 

hesaplanmıştır. Varyansların homojenliği Levene testiyle analiz ed ilmiştir. Kadın ve 

erkeklerin ölçülen açık beceri çabukluk değerleri arasında farkın olup olmadığını belirlemek 

için bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Tüm hesaplamalarda IBM SPSS istatistik 22 

programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Deneklerin açık 
beceri çabukluk performans değerlerinden hareket zamanı (p=.202), sprint zamanı (p=.894) 

ve çabukluk zamanı (p=.631) verilerinin tümünde varyansların homojen olduğu görülmüştür 

(p<.05). Ölçülen açık beceri çabukluk değerleri incelendiğinde; hareket zamanı (t .05;250 =  

7.27), sprint zamanı (t .05;250 = 4.13) ve çabukluk zamanının (t .05;250 = 7.13) her üçünde de 

kadın ve erkekler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Her üç zaman değerinde de (hareket, 
sprint, çabukluk) erkeklerin açık beceri çabukluk performans değerlerinin kadınlardan daha 

iyi olduğu görülmüştür. 
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The Contribution of Some Kinematic Values in Free Throw Shooting Accuracy for 
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Abstract 
 

The study aimed to The contribution of some kinematic values in free throw shooting 

accuracy  for basketball players, researchers used a descriptive method,  and they Also used 

Multiple linear regression analysis (step wise ) to Achieve The study aims.  

 the sample consisted of (8) players from Mu'tah university were selected randomly, the 
results showed, contribution of  elbow angular velocity and shooting angle and the height of 

shooting angle in the free throw accuracy. Researchers recommended trainer of Mu'tah 

University basketball team to attention to kinematics values when they build free throw 

training programs for their team.  

Keywords: Kinematics values, Shooting accuracy, Basketball  
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Abstract 

 

У публікації висвітлено матеріали анкетування учнів молодшого шкільного віку та 

їхніх батьків, щодо рухової активності дітей та стану здоров’я. Виявлено рівень 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів. 

Результати опитування показали, що більшості дітей − 63,6 % подобається урок 

фізичної культури. Відомо, що рухова активність сприяє поліпшенню стану здоров’я. 
Так вважають 100 % батьків та дітей. Заняття оздоровчою гімнастикою подобаються, 

тому що дітям весело ‒ 45,5 %, цікаво ‒ 60,6 %, отримують нові знання, уміння, 

навички ‒ 42,2 % та знайомляться з новими друзями ‒ 27,3 %. Дітям подобається  

виконувати на заняттях перекиди – 30,3%, «колесо»– 27,3%, шпагат – 24,2%, стійку на 

руках – 24,2%, «Міст» – 21,2%. Внаслідок вдало підібраним засобам, методам та добре 
продуманій структурі занять діти повертаються додому з хорошим настроєм (72,7 %) та 

обіцяють продовжити займатись оздоровчою гімнастикою і надалі (84,8 %).  

Ми оцінили фізичний розвиток (ФР) дітей. Виявлено, що у 69,4 % він гармонійний, 

11,7 % – дисгармонійний та 18,9 % – різко дисгармонійний. Відповідність маси тіла до 

довжини тіла (індекс Кетле) у 69,4 % дітей лежить в межах норми, що також свідчить  
про гармонійність ФР. За пробою Руфф’є добрий стан адаптації серцево-судинної 

системи дітей до фізичних навантажень виявлено у 66,6 % дітей. Більша частина дітей 

81,1 % має високі, вище за середні та середні показники життєвого індексу, а 18,9 % – 

низький та нижчий за середній. Оцінюючи данні динамометрії виявлено, що у 72,6  % 

дітей достатній рівень сили згиначів кисті.  

Рівень фізичної підготовленості у більшості дітей є високий («стрибок у довжину з  

місця» ‒ 78,7 %, «човниковий» біг ‒ 54,5 % та «нахил тулуба вперед» ‒ 57,5 %). 

Завдяки отриманим результатам дослідження була розроблена програма занять 

оздоровчою гімнастикою. Підібрані засоби та методи спрямовані на навчання руховим 

діям, гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров'я, розвитку необхідних 
фізичних якостей та мотивації.  

Keywords: Фізичний стан, позаурочні заняття 
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Abstract 
 

Науковими дослідженнями українських вчених  доведено, що здоров’я української 

молоді є актуальною проблемою  та  предметом вивчення сучасного суспільства. 

Статистичні дані щодо аналізу стану здоров'я свідчать про те, що протягом останніх 

років різко підвищилася захворюваність студентської молоді, що вплинуло на їхню 
рухову активність, працездатність, здатність до самореалізації та успішність. 

Мета: проаналізувати наукові дослідження щодо корекції функціонального стану 

студентів підготовчої медичної групи у вищих закладах освіти України.  

Результати та їх обговорення. Проблема функціонального стану учнівської та 

студентської молоді, змісту занять з фізичного виховання і принципу розподілу дітей та 
студентів на медичні групи гостро піднімається в наукових працях та у чималій 

кількості висвітлюється в багатьох інтернет-публікаціях.  

Аналіз літературних джерел показав, що функціональний стан − це інтегральний 

комплекс фізіологічних функцій і якостей людини, які забезпечують ефективне 

виконання професійної роботи при певному рівні фізіологічних затрат організму та є 
результатом динамічної взаємодії організму із зовнішнім середовищем. Встановлено, 

що на функціональний стан людини впливають: мотивація, зміст праці, рівень 

сенсорного навантаження, вихідний рівень активності нервової системи, індивідуальні 

властивості вищої нервової діяльності та адекватність виконуваної діяльності.  

Вітчизняні науковці виявили, що надлишкове робоче напруження, хронічний 
негативний емоційний стрес призводять до зниження фізичної та розумової 

працездатності,  погіршення адаптації організму до факторів довкілля. Морфо-

функціональні зрушення, низьку фізичну підготовку мають за різними оцінками 34-

90%, хронічну патологію - 20-50% вступників до ВНЗ, в зв’язку з цим 58-65% 

першокурсників зараховують до підготовчої групи фізичного виховання. Знижена 
рухова активність, психоемоційні перенапруження, нераціональне харчування, 

екологічна ситуація, спадковий фактор об’єднує майже 40% студентів в групу ризику 

виникнення захворювань серцево-судинної системи, яка вважається провідною ланкою 

адаптації до розумових і фізичних навантажень. 

Висновки. Таким чином, ми встановили, що процес фізичного виховання у ВНЗ 
вимагає створення умов для індивідуального і диференційованого фізичного 

навантаження студентів з урахуванням рівня їх фізичного розвитку, стану здоров’я, 

фізичної підготовленості  та морфо-функціонального статусу. 

Keywords: студенти, функціональний стан, фізичне вихованн  
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Abstract 

 

With the beginning of the new century, we can observe a process of separation of Olympic 

tourism as a particular type of organized trips, in the sphere of tourist activity at the 

international level. In particular, this tendency is actively discussed in scientific papers and 

publications of Ukrainian researchers (L.M.Ustimenko, 2013; I.V.Skabrovska, 2010) as well 

as in Euro-American academe (Mike Weed, 2008; Peter Keller, 2001). In our opinion, this  
type of tourism with characteristics of both historical and event tourism, and has a tendency to 

occupy its own place in a tourism industry. 

The name “Olympic” indicates a direct connection of this tourist activity sphere with the 

International Olympic Movement and the contemporary Olympic Games. 

International Olympic Movement is based on a philosophical concept of modern 
“Olympism”, and contains in itself an inexhaustible spiritual and material heritage of antique 

Olympic Games and over a centennial history of modern Olympic Movement, and the main 

idea and humanistic value of which is the ideal of a harmoniously developed human being and 

the general progress of humanity. The organization and realization of Olympic Games as well 

as the other international sport events, under the patronage of the International Olympic 
committee, promotes Olympic ideals and values worldwide. Olympic tourism, the 

organization of which operates on the conditions of the present and historical and cultural 

heritage of the International Olympic Movement, can significantly contribute to this. 

In our time, the Olympic ethics is promoted in the world by the Olympic education, which is 

an important specialized direction of functions of the International Olympic Committee and 
the International Olympic Academy. In our opinion, Olympic tourism creates additional 

opportunities for the Olympic ideals and values popularization in society, and can be 

considered to be one of the modern forms of Olympic education. 

Keywords: Olympism, Olympic ethics, Forms of olympic education, Olympic tourism 
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Abstract 

 

Like other religions, Muslims practice various religious rituals and praying is one of these 

rituals which is performed five times  a day at different times.During the performance of 

prayers , different movements are done such as: Altkbir, bending down(Ruku), standing 

back(brief Qiyaam), prostration(Sujud), sitting and tasleem(biding greetings to the right & to 

the left). Numerous studies and researches in the physiological and sports field have shown 
that these movements can provide the prayer with health and physical benefits through 

practising these movements in a logical sequence that leads to strengthening the muscles of 

the body from top to the bottom and activating its blood circulation. As well as the positive 

benefits of some important physiological variables that affect human health, such as 

regulating blood pressure, the work of the heart and public health at large.  

The researchers aim to present the scientific evidence that supports this claim in determining 

the physical and health importance of praying among Muslims to clarify the benefits of 

prayers' movements in general and compare it to other acts of worship among Muslims and 

other religions.  

Keywords: Islam, Prayer, Pyhsical effect  
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Öz 
 

Okul bireylerin toplumsal sorumluluklarını öğrendikleri kurumdur. Bu bağlamda bu araştırma 

eğitim kurumları içerisinde yer alan üniversitelerde sosyal ve kültürel etkinlik dâhilinde 

gerçekleştirilen halk oyunları aktivitelerinin,  öğrenciler üzerinde sosyal bütünleşmeye olan 

katkı düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tarama modellerinden genel 
tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma evrenini Üniversite Spor Federasyonunca 

2017 yılında düzenlenen halk oyunları grup ve final yarışmasına katılan üniversite öğrencileri 

oluştururken, örneklemini ise basit tesadüfi yöntemle seçilmiş gönüllü 147 öğrenci 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyalleşmeyle ilgili veriler “Sp orda Sosyal Bütünleşme 

Ölçeği” kullanılarak toplanılmıştır. Araştırmada elde edilen değişkenler istatistik programı 
aracılığıyla depolanmış ve ilgili istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek 

değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak 

belirlenmiştir. Çıkan sonuç karşısında değişkenlerin normal bir dağılım izlediği görülmüş ve 

araştırmamızda aritmetik ortalama, t- testi ve tekyönlü varyans (ANOVA)  testi kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda; örneklemdeki üniversite öğrencilerinin ölçeğe verdikleri yanıtlardan 
hareketle, halk oyunlarına katılımlarıyla elde ettikleri sosyal becerinin istatistiki açıdan genel 

aritmetik ortalamasının 3.82 puan ile orta üstü düzeyde olduğu belirlenmiştir. Halk oyunları 

etkinliklerinin,  kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre, birinci sınıfta okuyan öğrencilerin, 

antrenman harici dört ile yedi kez halk oyunları aktivitelerine katılan ve ailesinin gelir 

düzeyinin alt ve orta seviyede olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla puanla 
sosyal bütünlük algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet değişkenleri ile 

sosyal bütünleşmeyi sağlayıcı davranışlar arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farklılığın 

olduğu, sınıf, antrenman harici tekrar etme sıklığı ile ailenin gelir düzeyi değişkenleri arasında 

ise anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır. 
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Öz 
 

Bu çalışmada; yaşlılar arasında fiziksel aktiviteye katılımın egzersiz değişim süreçlerine 

yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, yaşları 65 ve üzeri 

olan ve düzenli olarak fiziksel aktivite düzeylerini geliştirmeye çalışan 124 kadın ve 132 

erkek olmak üzere toplam 256 katılımcıdan oluşturulmuştur. Katılımcıların egzersizin 
yararları ile ilgili deneyimsel ve davranışsal boyuttaki tutumları Egzersiz Değişim Süreçleri 

Ölçeği (EDSÖ) ile belirlenmiştir. Deneyimsel ve davranışsal süreçlerin bileşenleri Marcus ve 

arkadaşları tarafından geliştirilmiş 28 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçekle belirlenmiştir.  

Farklılıkları incelemek için T testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık P <0.05'olarak kabul 

edildi. BKI, yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ortalamaları erkek ve kadınlar arasında 
farklılaşmaktadır. Yaşlı erkek ve kadınlar arasında dramatik yardım veya duygusal 

canlandırma, bilinç düzeyinde artma; kendi kendini yeniden değerlendirme süreçlerini 

kapsayan deneyimsel boyut ile davranışsal alt boyutta fiziksel aktiviteye katılım 

farklılaşmamaktadır. Diğer yandan, davranışsal alt boyut bileşenleri olan kendi kendini 

özgürleştirme ve uyaran kontrolü bileşenleri ile davranışsal alt boyut ortalaması yaşlı erkek ve 
kadınlar arasında anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (P <0.05). Fiziksel aktiviteye katılım 

süreçlerinde kadınların değişime daha çok inandığı, sağlıklı davranışlara yöneldiği, genelde 

egzersize yönelik erkeklerden daha olumlu davranış sergilediği ileri sürülmüştür. 
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Öz 
 

Uyku; sağlıklı bir hayatın vazgeçilmez unsurudur, yeni bir güne hazırlanma dönemidir. 

Uykunun fonksiyonu ile ilgili restoratif teori uykuyu uyanıkken oluşan hasarları gece tamir 

eden bir olay olarak açıklamaktadır. Uyku yoksunluğu uyku döneminin atlanması şeklindeki 

total uyku yoksunluğu olabileceği gibi uykunun kısmen olarak engellendiği kısmı uyku 
yoksunluğu gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kısmi uyku yoksunluğu ise sporcularda sık 

karşılaşılan bir durumdur. Birçok çalışmada, bir veya iki gece sürdürülen kısmi uykusuzluğun 

performans ve uyku değişkenleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu derlemenin amacı kısmı 

uyku yoksunluğunun sportif performans üzerine etkilerin açıklanmasıdır. Bu amaçla PubMed 

ve Web of Science veri tabanlarında ‘sleep’, ‘deprivation’, ‘partial’, ‘restriction’, ‘sport’, 
‘athlete’, ‘player’, and ‘performance’ anahtar kelimeleri kullanılarak Ocak 1976-Mart 2017 

dönemindeki araştırmalar taranmıştır. Ulaşılabilen çalışmalardan elde edilen sonuçlarda 

öncelikle sportif performans ile ilgili anaerobik, aerobik, kassal kuvvet, denge, reaksiyon 

zamanı ve bilişsel performans üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Uyku yoksunluğu veya 

uyku kısıtlanması sporcularda müsabaka öncesi stres, erken antrenman saatleri ve yorucu 
antrenman ile ilişkilendirilmiştir. Uyku yoksunluğu sporcuların atletik performansı için kritik 

olarak kabul edilmesine rağmen, mevcut bilimsel literatürdeki objektif performans düşüşleri 

ile ilgili karışık sonuçlar bulunmaktadır. Sportif performans ile ilgili uykunun önemi etrafında 

ortak varsayımlara rağmen, özellikle elit atletlerde bilimsel kanıt bulunmaması uyku ve atletik 

performansın incelenmesine yönelik gelecekteki araştırmaların yapılması gerektiği 
göstermektedir.  
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Öz 

 

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de spor sektörünün günden güne artan bir oranda 
sanayileşmesi ve ticarileşmesiyle birlikte fanatizm kavramının arttığı ve dolayısıyla “vur, kır, 

parçala; bu maçı kazan!” düşüncesinin taraftar ve sporcular tarafından büyük ölçüde 

benimsendiğini görülmektedir. Bu konuda yürütülen kampanyaların yetersiz kalması ulusal ve 

uluslararası arenada ülkemiz açıs ından hoş olmayan sonuçların doğmasına neden olmuştur. 

Sporculara, antrenörlere ve idarecilere başarılı olma, madalya ya da ödül kazanma konusunda 
uygulanan psikolojik baskının da etkisiyle, spor organizasyonlarında sportmenlik kültürüne 

yakışmayan davranışlara eğilimin tüm dünyada arttığı görülmektedir. Sportmenlik kültürünün 

yaygınlaşmasında ve gelişmesinde önemli bir misyon üstlenen spor federasyonları bu 

sorumluluklarını ne kadar yerine getirmekte?  Bu araştırma ile spor federasyonlarının 

sportmenlik kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesi noktasında sorumluluk alanı irdelenmiş  
ve mevcut durum üzerine incelemelerde bulunulmuştur. Derleme niteliğinde olan çalışmanın 

hazırlanma sürecinde ilgili alanyazın taranmış ve teorik bilgiler düzenli bir şekilde bir araya 

getirilmiştir. “Sportmenlik kültürünün yaygınlaştırılmasında elçiler: spor federasyonları” 

konusu hazırlanırken elektronik dergiler taranmış, yazılı-basılı kaynaklar incelenmiş ve 

çalışmanın kavramsal çerçevesi bu şekilde oluşturularak elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. 
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Öz 
 

Bu çalışmada amatör olarak farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcuların İletişim ve 

Mutluluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç dahilinde Kırşehir ilinde aktif 

olarak faaliyette bulunan amatör sporcuların bazı değişkenlere göre (branş, yaş, cinsiyet vs) 

iletişim becerileri ve mutluluk düzeyleri incelenecektir. Araştırmada Veri toplama aracı olarak 
literatür taranarak oluşturulacak olan , "Kişisel Bilgi Formu", Fidan Korkut (1996) tarafından 

geliştirilen "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” ve, Demirci, İ. (2017) 

tarafından geliştirilen Mutluluk ölçeği kullanılacaktır. Verilerin analizinde SPSS 19 istatistik 

programı kullanılacaktır. Verilerin frekans ve yüzde dağılımları alınacak, parametrik 

gruplarda t-testi ve Anova testi, non parametrik gruplarda ise Krusukal- Wallis ve Mann-
Whitney U testi testi uygulanacaktır kullanılacaktır.  

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:BES.A4.18.002  
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Öz 

 

Toplumsal değişme ve gelişmeler sonucunda toplumların ve bireylerin genel yargılarında, 

değer, inanç ve tutumlarında dolayısıyla yapısında belirgin farklılıklar olmuştur. Bu durum, 

değişen toplum dinamiklerinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Değerler, insanların 
yaşamlarında etkili olan sosyo-psikolojik dinamiklerdir ve o toplumun kültürel yapısında 

meydana gelmektedir. Kültürden kültüre değişen bir yapı gösteren değerler; inançları,  

tutumları, sosyal normları, ihtiyaçları, ideoloji ve doktrin kavramlarını da kapsamaktadır. 

İnsanların tutum ve davranışlarını etkileyen değerler, sözü edilen özellikleri anlama, 

belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bireylerin, grupların 
ve çeşitli kültürlerin değerleri hakkında bilgi edinme, o bireyleri ve toplumları tanıma imkanı 

sağladığı gibi, onların tutum ve davranışlarını önceden kestirebilme fırsatını da vermektedir.  

Başka bir anlatımla, sosyal sınıflar, meslek, dinsel ve siyasal inançlar ancak onların değer ve 

değer sistemlerindeki farklılıklar dikkate alınarak açıklanabilmektedir (7). Bunun yanısıra, 

kültürel, kurumsal ve teknolojik değişmelerde olduğu gibi, olgunlaşma, eğitim, inandırma ve 
terapi ile meydana gelen farklılıklar da "değer" ve "değer sistemleri'nde görülen değişmelere 

bağlanarak açıklanabilir'2". Tüm toplumsal kurumlann olduğu gibi, bir eğitim kurumu da; 

yeraldığı toplumun inançlan, umutları, ülküleri, geçmiş tecrübeleri ve gelecekteki 

ihtiyaçlarının, başka bir ifadeyle, temel değerlerinin etkisi altında bulunmaktadır. Öğrenciyi 

sosyopsikolojik değerler kadar, sosyal çevre ve halkın tepkileri ile var olan kültür değerleri de 
etkilemektedir; çünkü öğrencinin büyümesi ve gelişmesi yalnızca fizyolojik bir olay değil,  

aynı zamanda kültürel bir olgudur (6).  

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası:BES.A4.18.001  
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Öz 

 

Profesyonel sporcular performanslarını artırmak için birçok faktörleri olumlu olabilecek 

şekilde değerlendirme gayretleri son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 

Yüksek İrtifa antrenmanlarıdır.  

Yüksek irtifa antrenmanları özellikle sezon başında (yaz aylarında) sporcuların nöro 

fizyolojik adaptasyonlarını sağlamak hem de iklimsel faktörlerin negatif etkilerini azaltmak 
için tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra eğim antrenmanları ile de kuvvet ve dayanıklılık 

özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Yüksek irtifa antrenmanlarının etkin olabilmesi için biyoiklimsel konfor önem arz etmektedir. 

Biyoiklimsel konfor; bireyin veya sporcunun temel iklim unsurlarını oluşturan ısı, nem, 

yükselti ve rüzgar değerlerinin optimum seviyede olması koşullarıdır. Genel olarak 
biyoiklimsel konforda optimum değerler yükselti  1000-1500 m., ısı 18-25 C, Nem %35-60, 

Rüzgar 0-5 km/saat olmalıdır.  

Sportif performans açısından tercih edilen yerlerini biyoiklimsel koşulları taşıması sporcuların 

gelişim veya yapılan kamp eğitimlerin in verimli olması açısından önem arz etmektedir. 

Bunun temelinde organizmanın hemoastatik ve adaptasyon özellikleri etki tepki prensiplerine 
göre etkilenmesine bağlı doğru biyoiklimsel konfor taşıyan yer tercihleri performans gelişimi 

sağlarken yeterli ve düzensiz biyoiklimsel konfor tercihleri performans gelişiminin tam aksine 

performans düşmelerine sebep olabilir  

Sportif performans gelişimi amaçlı sporcu veya takımların yüksek irtifa tercihlerinde 

biyoiklimsel konfor değerlerinin göz önüne alınarak tercihlerin yapılması gerekmektedir. Bu 
tercihlerde özellikle rakım değerlerine bağlı yükseklik ısı, nem ve rüzgâr değerleri ele 

alınması gerekmektedir. Bununla birlikte eğim düzeylerin de yükselti, ısı ve rüzgâr değerleri 

ele alınarak planlamaların yapılması önemli olduğu düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Yüksek irtifa, Biyoiklimsel konfor  
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Öz 

 

Amaç: Literatürde L karnitin alınımının lipit metabolizması üzerinde önemli rol oynadığını 

belirten çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma akut aerobik egzersiz öncesi alınan l karnitinin 

kan yağları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Metod: Çalışmaya yaşları 19.75 ± 1,83 yıl, boyları 174,00 ± 7,80 cm. ve vücut ağırlıkları 

67,62 ± 11,08 kg. olan Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 
okuyan ve aktif olarak spor yapan 8 erkek öğrenci katılmıştır. Demografik özelliklerin 

tespitini takiben 10 dakikalık ısınma ve sonrasında 20 metrelik mekik koşusu testi 

uygulanmıştır. Akut maksimal aerobik egzersizin hemen sonrası deneklerin antekübital 

venlerinden alınan kan örnekleri santifürüjlenerek kan yağlarının analizi için Kastamonu 

Devlet Hastanesi Biyokimya Labaratuvarına gönderilmiştir. Kan alınımından yaklaşık 4 dk. 
sonra deneklerin seviyeleri lactate scout aleti yardımıyla tespit edilmiştir. Yapılan ilk 

ölçümden 1 hafta sonra ve 2 gr. L carnitin tüketiminden 2 saat sonra mekik testi tekrar 

yaptırılmış, kan yağları ve laktat seviyesi belirleme ölçümleri tekrarlanmıştır. İstatistiksel 

değerlendirmelerde SPSS 22 yazılım programı kullanılmıştır. Wilcoxon Signed Rank Test 

yöntemiyle yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Sonuç: Araştırmamız sonucunda LDL, VLDL ve TG seviyelerinde anlamlı azalmalar 

gözlenmiştir(P<0.05 ). HDL seviyesindeki artışın, total kolesterol ve laktat düzeylerindeki 

azalmanın ise çok küçük miktarlarda ortaya çıkan, istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kan yağları, Akut aerobik egzersiz, Karnitin  
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Abstract 

 

The aim of this study was to examine the effect of pilates mat exercise on blood lipid profiles  

of sedentary women. 

A total of 25 sedanter women individuals participated. 13 trials who have no health problems 
to work with and do not exercise regularly (age: 26,21 ± 3,64, height: 167,32 ± 4,11, weight: 

64,17 ± 3,71, BMI: 20,18 ± 3,64) and 12 control groups (age: 25,14 ± 3,12, height: 166,30 ± 

3,11, weight: 65,27 ± 9,18, BMI, 21,63 ± 1,21) were included in the study.  The study group 

was asked not to participate in any exercise program during the study program. During 8-

week study program, the experimental group performed pilates mat exercises for 60 minutes  
four days a week, during which time the control group continued in their daily lives. High 

Density Protein (HDL), Trigliserid and Low Density Protein (LDL) blood enzyme parameters 

were taken from the participants at the beginning and end of the 8-week exercise program. 

The "paired t" test was applied to the pre-test and post-test performance comparisons of 

experimental group and the control group. All of the statistical processes related to t he study 
were carried out in the SPSS 20.0 package program.  

Significant differences were found in lipid parameters.  Lipid analysis showed that the level of 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), Low Density lipoprotein cholesterol (LDL-C) 

and Trigliserid levels were significantly different in favor the experimental group.  As a 

result, it has been concluded that regularly pilates exercise lead to positive changes in lipid 
profiles of sedentary women. 
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Öz 
 

Egzersizin endokrin sistem üzerindeki etkileri son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmaya 

devam etmektedir. Egzersiz sonrası oluşan akut ve kronik endokrin sistem yanıtları farklı 

olmakla birlikte, egzersizin süresi, yoğunluğu, gibi birçok faktör bu fizyolojik yanıtları 

etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, maksimal kuvvet antrenmanları sonucunda meydana gelen epinefrin ve 

norepinefrin salınımının incelenmesidir.  Çalışmaya aktif spor yapan 12 sağlıklı erkek Spor 

Bilimleri Fakültesi öğrencisi (yaş; 19,3 ±3,1 yıl, boy 1,74±6,12 cm) gönüllü olarak 

katılmıştır.  Denekler maksimal kuvvet egzersizlerini içeren 6 temel hareketi, 8-10 maksimal 

tekrar şiddetinde, 3 set, tekrarlar arası 1, setler arası 3’er dakikalık dinlenmeler şeklinde 
yaparak toplamda 60 dakikada tamamlamışlardır.  Antrenmanlar öncesi ve sonrasında 

sporcuların ön kol bölgesinden 15 cc venöz kan örnekleri alınmıştır. Veriler normal dağılım 

gösterdiği için, bağımlı örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. 

Yapılan antrenman sonucunda,  deneklerin egzersiz sonrası epinefrin seviyeleri, egzersiz 

öncesine göre anlamlı değilken (p>0,05), ortalama norepinefrin değerleri egzersiz öncesine 
göre istatistiksel açıdan farklıdır. Egzersiz sonrası norepinefrin değerleri anlamlı şekilde 

yüksek çıkmıştır (p<0,05). 

Çalışmamızda, maksimal kuvvet antrenmanına bağlı olarak plazma epinefrin ve norepinefrin 

seviyelerinin lineer olarak artması beklenen bir sonuçtur. Ancak maksimal bir egzersize 

verilen plazma katekolamin cevabının antrene bireylerde sedanterlerden daha yüksek olması 
beklenmektedir. Çalışmamızda epinefrin seviyesinde artış olmasına rağmen anlamlı farkın 

olmamasını, katılımcıların düşük antrenman düzeyine sahip olmasıyla açıklayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Maksimal kuvvet antrenmanı, Epinefrin, Norepinefrin, Katekolamin  
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Öz 
 

Futbol; yön değiştirmeli sıçramalar, koşular, sprintler, topla yapılan hareketler gibi yüksek 

şiddetli hareketlerin bulunduğu aerobik tabanlı anaerobik bir spordur. Bu çalışmanın amacı; 

futbolculara uygulanan farklı sıçrama ve sürat antrenmanının şut hızına ve isabetlilik 

performansına etkisini incelemektir. Bu araştırmaya, Denizli Süper Amatör Liginde oynayan 
Serinhisar futbol takımındaki 14 sağlıklı erkek futbol oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır.  

Futbolculara 2 ayrı gün antrenman uygulanmıştır. Birinci gün sıçramaya dayalı çalışmaların 

olduğu antrenman, ikinci gün sürate dayalı çalışmaların olduğu antrenman uygulanmıştır.  

Çalışmalar 3 gün ara ile yapılmıştır. Futbolcu, 20 dakikalık antrenmanda üst üste 2 ayrı şut 

çekmiş ve şut hızlarının ortalaması radarla kaydedilmiştir. İsabetlilik performansının 
değerlendirilmesinde kaleye atılan şutun gol olup olmaması kriter olarak alınmıştır ve kaleye 

kaleci yerleştirilmiştir. Futbolcuların şut hızlarına ve isabetlilik performanslarına ilişkin 

tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma değerleri ile hesaplanmıştır. Parametrik 

varsayımlar karşılandığı için bağımlı gruplarda t-test ile analiz edilmiştir.  
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Öz 

 

Çalışmamızda günümüzün önemli metabolik hastalıklarına yol açan adipoz dokudan 

salgılanan visfatinin hentbol sporu yapan bayan ve erkek sporcularda antrenman öncesi ve 
sonrası kan ölçümlerinin alınarak laboratuvar bulgularıyla karşılaştırılması amaçlandı. Bu 

amaçla Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde okumakta olan ve okulun 

hentbol takımı sporcusu olan 12 bayan 8 erkek sporcunun 2 haftalık plan çerçevesinde 

Hentbol maçı öncesi ve sonrasında plazma visfatin seviyelerinin karşılaştırılması amacıyla 

kan örnekleri alındı ve alınan örnekleri çalışma sonlanana dek fizyoloji laboratuvarında 
bekletildi. Sporcuların antrenman öncesinde ve antrenman sonrasında sahip oldukları plazma 

visfatin değeri sadece eotaxin tarafından manidar bir şekilde yordanmaktadır. Deneklerin 

antrenman öncesi sahip olduğu eotaxin değeri boyun çevresi ve plazma visfatin tarafından 

anlamlı bir şekilde yordanırken, antreman sonrasında sahip olunan eotaxin değerinin tek 

yordayıcısı plazma visfatindir. 
 

Anahtar Kelimeler: Plasma visfatin, Eotaxin, Hentbol  

 

Abstract 

 
In our study, we aimed to compare with today's significant metabolic disease that leads to 

adipose tissue visfatin secreted from the handball sport in which men and women in training 

before and after taking the blood pressure measurement laboratory findings. For this purpose, 

Dicle University Faculty of Physical Education and reading the sports section and 12 female, 

8 male athlete of the 2-week comparison of plasma visfatin level handball match before and 
after the scheme was taken blood samples and samples with the school's handball team 

athletes were kept in the study terminated until the physiology laboratory. Plasma visfatin 

value of athletes only meaningful in a way predicted by eotaxin. The value of eotaxin-owned 

neck circumference and pre-training of the subjects in a meaningful way by the plasma 

visfatin yordanırk, the value of owned eotaxin after a workout with a single predictor of 
plasma visfatin belongs. 

 

Keywords: Plasma visfatin, Eotaxin, Handball  
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Öz 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı normobarik ortamda, normoksik ve hipoksik koşullarda 8 hafta 

boyunca uygulanan yüksek şiddetli interval antrenman programının (HIIT) kan yağları 
üzerindeki etkisini incelemektir.  

Metod: 16 katılımcı rassal olarak normoksi ve hipoksi gruplarına ayrılmışlar ve 

sonrasında her iki grupta normobarik ortamda, normoksik ve hipoksik koşullarda (2500m) 8 

haftalık yüksek şiddetli interval antrenmana tabi tutulmuşlardır. Hipoksik koşullar, hypoxica 

submit II egzersiz paketi (made in USA) ile sağlanmıştır. Antrenman programı öncesinde 
katılımcıların yaşları, boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları tespit edilmiştir. HIIT antrenmanı 

wingate stili bisiklet antrenmanı şeklinde 8 hafta, haftada 3 gün, günaşırı olmak üzere, 4 

tekrar x 30 sn. ile başlayıp her iki haftada 1 tekrar artırılarak 7 tekrar x 30 sn. ile 

sonlandırılacak şekilde ve 4 dk.’lık dinlenme aralıklarıyla yapabileceğinin en iyisini yapması 

istenerek uygulanmıştır. Trigliserid (TG), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük 
yoğunluklu lipoprotein (LDL), çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve total kolesterol 

(TOTKOL) analizi için katılımcılardan antrenman öncesi, 4. ve 8. haftalarda kan örnekleri 

alınmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS 22 yazılım programıyla yapılmıştır. 

Hipoksianın ve HIIT’in etkileri Two-Way Repeated Measures ANOVA yöntemi ile 

değerlendirilmiş ve tüm veriler p<0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamız, HIIT programının normoksik veya hipoksik şartlarda 

uygulanması arasında kan yağları açısından fark olmadığını göstermiştir (p>0,05). Ayrıca 

HIIT programının, hem normoksik ve hemde hipoksik şartlarda uygulanmasının kan yağ 

profili üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, Trigliserid, Yüksek şiddetli interval antrenman, Hipoksia 
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Abstract 
 

Objective(s): This study aimed to examine the effect of acute calcium ingestion after high-

intensity exercise on blood calcium levels, which is an important electrolyte in blood and it  

can include positive effect on performance and recovery in soccer players. 

Material and Method: 18 volunteers, in shape, male soccer players with ages between 18-25 
participated into the study. Players were divided into two groups as experiment (n=9) and 

placebo (n=9). The study was conducted as a single blind application. After the exercise made 

until exhaustion (shuttle run test), calcium (with water) supplement was given to the 

experimental group while the placebo group received an equal amount of placebo (only 

water). The supplementation was prepared beforehand and as a single dose that includes 
calcium 275 mg. Blood was taken from the athletes three times as basal, post exercise (PE) 

and 2 hours after ingestion supplement (PS); blood calcium values have been analyzed. 

Results: There was no statistically significant difference at any phase when serum calcium 

levels were checked in the supplement group (p>0.05). In the same way,  there was no 

statistically significant difference at any phase when serum calcium levels of placebo group 
were considered (p>0.05). When inter-group comparisons of calcium levels were considered, 

there was significance difference at PS level (p<0.05). The research results suggest that after 

ingestion supplement, the supplement group’s calcium levels increased compared to PE 

(PE=1.30±0.03 mmol/L vs. PS=1.33±0.02 mmol/L) but the placebo group’s PS calcium levels  

decreased compared to PE (PE=1.31±0.02 mmol/L vs. PS=1.26±0.03 mmol/L).  

Conclusions: It was observed that calcium ingestion after exercise has positive effect on 

soccer players' which inhibits to decrease and it increases the calcium levels after high-

intensity exercise.  

Keywords: Dietary supplement, Calcium, Exercise, Recovery  
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Öz 

 
Bu çalışmada, 12-14 yaş basketbolcuların denge performansları ile çeviklik performansları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Denizli ilindeki forum çamlık 

basketbolda küçük dev adımlar sosyal projesindeki 12-14 yaş erkek basketbolcular gönüllü 

olarak katılmıştır. Oyunculara denge hata puanlama sistemi  (DHPS) ve T Testi olmak üzere 

iki ölçüm uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerde Pearson korelasyon 
katsayısı ve normal dağılım göstermeyen parametrelerde Spearman korelasyon katsayısı 

dikkate alınmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p0.05). Çeviklik performansının çift ayak duruş, 

tek ayak duruş ve köpük zemin toplam denge puanlarıyla anlamlı düzeyde ilişkiye sahip 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çeviklik ile köpük zeminde elde edilen denge puanları arasında 

tüm parametrelerde tüm denekler aynı puanı aldığı için korelasyon analizi yapılamamıştır.  
Diğer taraftan çift ayak duruş ve tandem duruş toplam denge puanlarının çeviklik  performansı 

ile anlamlı ilişkisi olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Çeviklik performansı ile tek ayak duruş  

ve toplam DHPS puanları arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç 

olarak; 12 yaş gurubu erkek basketbolcularda çeviklik performansı ile denge performansı 

arasında pozitif yönde ve anlamlı seviyede ilişki olduğu belirlenmiştir. İncelenen yaş 
grubundaki basketbolcularda çeviklik performansının değerlendirilmesiyle denge performansı 

hakkında da fikir yürütebileceği söylenebilir.  
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Abstract 

 

Introduction. The quality of life is closely connected with human health and comprise 

physical, mental and social life, covers person’s beliefs, expectations, and world perception; 

for the analyzing of this phenomenon, the subjective and objective assessment of the 

individual's well-being is done, also as the level of physical and social activity is evaluated. 

Despite the quality of life is actively investigated in different areas of science, only 40% of 
the factors influencing the quality of life have been identified and characterized. 

Understanding the impact of demographic, socio-economic, medical, behavioral, cultural,  

managerial factors and their integrated action is relevant to improving the quality of life of the 

elderly. 

Methods. To achieve the objectives, sociological and statistical methods (descriptive 
statistics, regression analysis) were used. For evaluation of life quality 158 elderly people 

(Ukrainians, age – 65,6 ± 6,4 years) were surveyed with SF 36 questionnaire, also a number 

of questions related to the number of sick days (complaints about unsatisfactory 

physical/mental health, pain, depression, fatigue), physical activity level was proposed. For 

the description of medical conditions, the elements of Behavioral Risk Factor Surveillance 
System Questionnaire were used.  

Results. The general level of life quality was low and did not exceed 50 points. The lowest 

levels of General Health Scale and Role limitation due Physical Health Scale were indicated. 

The general assessment of Physical Component of life quality was 48.3 ± 7.5 points, Mental 

Component – 45.0 ± 10.8 points. Multifactor regression analysis provided information about 
the impact of social and demographic, medical and behavioral factors. 

Conclusions. The number of days with unsatisfactory physical/mental health, pain, 

depression, fatigue and health-related limitation causes 50.0% of the variance of the Physical 

Component of life quality and 56.5 % of the Mental Component. 

Keywords: Quality of life, Elderly age, Health, SF 36, Physical activity   
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Abstract 
 

The Physiological variables in human body represent the other side of the approaches of 

physical training. And since the heart is the blood sucking and pushing pump, the present 

study aims here at setting a training program that is performed in a periodical style (of high 

and low density) in addition to knowing the impact of this program on some cardio variables  
such the metabolic and oxygen need of the heart, the heart product (C.O.P), the heart capacity 

(S.V.), the rate of the heart beat (H.R.), the medium of the artillery pressure (MABP) and the 

heart operation. 

To achieve such goals , the researcher used the experimental program and design 

(experimental and control groups). He also used a 30 member experimental specimen divided 
randomly into 15 practicing and 15 control units. Conformity was done to them as related to 

height, age and weight. Accordingly many tools and tests were used such as the experimental 

program which was executed in the form of  4 training sessions of periodical style; the period 

of each session was 60 minutes with training density of 60-85%. The program lasted for 8 

weeks in the light of which data were collected after achieving the pre and post testing. The 
results were statistically handled after which the researcher concluded the following :  

 There is an impact of training program on all cardio variables specially that related to 

the metabolic need of the heart. 

 Recommendation : 

The researcher recommends using training session of various content and time to execute the 
training session of physical fitness according to age factor.  

Keywords: Periodical training, Metabolic and oxygen need of the heart, Variables  of the 

blood circulatory system  
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Öz 
 

14 Temmuz 2004’te yayımlanarak yürürlüğü giren “Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 

Statüsü” ile Türk sporunun ulusal ve uluslararası ölçekteki etkinliklerini yürütme 

sorumluluğunu taşıyan federasyonlarımız yeni bir mecraya girmişti. 

Kimilerine göre bu yeni dönem, merkezi idare denetiminden kurtulan federasyon 
yönetimlerinin “keyfi” tutumları nedeniyle Türk sporuna yarardan çok zarar getirmiştir. Bu 

yaklaşımı benimseyenler, savlarını doğrulamak için federasyonların içerisine düştüğü kısır 

hukuki çekişmeleri ve suiistimal ithamlarını da sıklıkla gündeme taşımaktadır. Bu nedenle 

onlara göre özerklik girişimi, “başarısız bir macera” olmaktan öteye geçmemiştir.  

Diğer yandan özerkliğin çağdaş spor yönetiminin bir gereği olduğunu savunanlar ise, başarılı 
örneklere de referansta bulunarak özerkliğin daha da genişletilmesi/geliştirilmesi fikrini 

savunmaktadır. Bu savunma -haklı olarak- atılan doğru adımların bireysel yanlışlara 

kurban edilmemesi önermesini de içerisinde taşımaktadır. Dolayısıyla yapılan yanlışların 

hesabını sormakla yükümlü olan otoriteler, görevini layıkıyla yerine getirdiğinde, suiistimal 

ithamları da minimize edilmiş olacaktır.  

Tabi ki her iki yaklaşımın da haklı yanları vardır. Her iki savı öne sürenlerin kendilerini 

doğrulayacak örnekler bulunmaktadır. Bu sunumda her iki sav ve günümüzde gelinen nokta 

teferruatlı bir biçimde tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Spor federasyonu, Özerklik, Bağımsızlık, Spor genel müdürlüğü  
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Finansal Sürdürülebilirlik: Spor Kulübü Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi 

 

Hamza Kaya BEŞLER, Yeter Aytül DAĞLI EKMEKÇİ 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Bu çalışmanın amacı finansal sürdürülebilirlik kavramını inceleyerek geniş kapsamlı tanımını 

yapmak ve kavramın özelliklerini, ilkelerini ve amaçlarını spor örgütleri bağlamında ortaya 

koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili yerli ve yabancı alanyazın taranmış olup elde edilen 

bilgiler tartışılmıştır. Derleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada alanyazın incelemesi 

sonucu şu sonuçlara ulaşılmıştır; spor kulüplerinde finansal sürdürülebilirliğe yönelik 
çalışmaların kısıtlı olduğu mevcut çalışmaların da sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağından 

ziyade mevcut olumlu olumsuz olayları örneklendirdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ise 

araştırmacılar, ulaşılan finansal sürdürülebilirlik ile ilgili prensip ve ilkeleri spor kulübü 

özelinde değerlendirerek ve örneklendirerek spor kulüplerinde sürdürülebilirliği sağlama 

adına bazı fikirler ortaya atmaya çalışmıştır. Çalışmada Finansal Sürdürülebilirlik, özellikle 
Toplumsal Barış Enstitüsü’nün öne sürmüş olduğu ön dört adet prensipten yola çıkarak spor 

kulüpleri bağlamında örneklendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Finansal sürdürülebilirlik, Spor kulübü yönetimi  

 
Abstract 

 

The purpose of this study is to make a broad definition of financial sustainability term and to 

initiate its principles and purposes in line with sports clubs. According to this purpose 

literature review has done and information which has been achieved was discussed. 
According to the literature review it was found that; studies towards financial sustainability in 

sports are limited and the studies are usually about positive or negative examples rather than 

giving useful information about how to make sports club financially sustainable. However, in 

this study researchers have giving examples and clues about how to make sport clubs 

financially sustainable according to the principles of Institute for Community Peace 
Sustainability. 

 

Keywords: Financial sustainability, Sports club management  
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Ahlâkî Sorunlara Hadislerden Bazı Çözüm Önerileri 

 

Erdoğan KÖYCÜ 
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Tebliğimizde öncelikle ahlâk kavramının tanımı yanında Peygamberimizin (s.a.s.) Kur’ân’ı 

Kerîm’de tavsif edilen ahlâkına (Kalem,68/4) ve numûne-i imtisâl oluşuna (Ahzâb,33/21) 

vurgu yapılacaktır. Peygamberimizin (s.a.s.) kendi tanımıyla hadiste ifade edildiği veçhile: 

“Beni Rabbim terbiye etti ne güzel terbiye etti.” güzel ahlâkından bazı örneklere yer 

verilecektir. Hadislerde vurgulanan: “Mizanda en ağır basan ahlâktır.” ölçüsünün toplumda 
denge unsuru olabilmesi ve sağlıklı bir toplumun inşası da ancak güzel ahlâk marifeti ve güzel 

ahlâklı insanların gayretleriyle inşa edilebileceğine vurgu yapılacaktır. Peygamberimizin, 

İslâm Tarihi’nde Ashâb-ı Suffa diye tesmiye edilen güzide topluluğa rol-model olduğunu ve 

yetiştirdiği ideal bir neslinde yine Peygamberimizin güzel ahlâkını ölçü olarak yaşayan 

kişilerden teşekkül edebileceği ifade edilecektir. “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. 
Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel 

geçin!” (Tirmizî, Birr, 55) hadisinin mucibince bir toplumun ancak tavsif edilen ölçüler 

doğrultusunda yaşadığı müddetçe sağlam temeller üzerinde ayakta durabileceğine ve 

değerlerini koruyabileceğine dikkat çekilecektir. El-Buhârî’nin (ö.256/870), el-Edebu’l-

Müfred adlı bir eser telif ederek bu hususta bir Ahlâk Hadisleri Edebiyatı’nın oluşumunda 
çığır açtığını ve bu eserinde Ahlâk’a dâir pek çok hadisi cem’ ettiğine ve ülkemizde de bu 

eserin pek çok yayınevi tarafından neşredildiğine de işaret edilecektir. Bu açıdan ahlâkî 

sorunlara dair hadislerden bazı çözüm önerilerinin de sunulduğunu örneğin zina etmek isteyen 

bir kişiye, Peygamberimizin (s.a.s.): “Senin annen var mı? Evet. Kız kardeşin var mı? Evet. 

Diyen bir sahâbiye: “Annenle zina edilmesini ister misin? sorusuyla onu düşündürmeye 
bugünkü tabiriyle “empati yapmaya” sevk etmesi bu fiilden vaz geçirmek için çabası ve 

ardından o kişinin bu eyleminden vaz geçtiğini ifade etmesi bu hususta en çarpıcı örneklerden 

birisi olarak karşımıza çıktığı vurgulanacaktır. Peygamberimizin, evlenmeye gücü yetenlerin 

evlenmesini, evlenmeye gücü yetmeyenlerin ise oruç tutarak nefsini terbiye etmesini tavsiye 

ettiğine de vurgu yapmanın yanında özellikle günümüz gençliğinin edebe ve ahlâka muğâyir 
davranışlarına tepkisel yaklaşmak yerine Kur’ân ve hadislerde tavsiye edilen tatlı dil, güler 

yüzle, bağışlama, kusurlarını affetme, hatalarını yüzüne vurmama şeklinde yaklaşılması ile 

onların pek çok sorununun kolaylıkla halledilebileceği vurgulanacaktır. Hadisler de 

vurgulanan Hz.Lokman’ın (a.s.): “Doğru sözlülük, emâneti yerine getirme, kendisini 

ilgilendirmeyen şeyi terk etmek” (İmam Mâlik, el-Muvatta’, Kelâm,17) gibi prensiplere riâyet 
edildiğinde ahlâkî sorunların çözümlenebileceğine de vurgu yapılacaktır. Hırsızlık yapan bir 

sahâbî’yi affetmesi konusunda kendisine başvuran diğer sahâbîlere, önceki kavimlerin zengin 

ve soylu olanlara karşı müsamaha göstererek bu fiili irt ikâb eden kişileri affettiğine işaret  

ettikten sonra: “Kızım Fatıma da hırsızlık yapmış olsaydı elini keserdim.” şeklinde kararlı 

duruşu ve önceki kavimlerin yok olma sebeplerine dikkat çekilmesine dair hadislerden bazı 
çözüm yollarına yer verilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Ahlâk, Etik, Ahlâkî sorunlar, Hadislerden çözüm önerileri  
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Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” 

 

Mehmet Alparslan KÜÇÜK, Cemal Ersin SİLİK  
Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Hıdırellez, Hızır ile Hz. İlyas’ın yeryüzünde buluşmasını ifade eden bir kavramdır. O, ayrıca 

yaz mevsimine geçiş amacıyla 6 Mayıs’ta yapılan kutlamanın İslâmi yapıya büründürülmüş 

biçimi olarak da ön plâna çıkmaktadır. Çünkü Türkler, tarihî süreç içerisinde, “Hıdırellez” adı 

altında, yazın gelişini kutlama amacıyla çeşitli şenlikler ve panayırlar düzenlemişlerdir. Bu 

panayırlar ve şenlikler, yeşillik alanlarda ifa edilmiştir/edilmektedir. Zaten kelime olarak, 
“yeşil, yeşillik, yeşilliği bol olan alan” gibi anlamlara gelen “Hıdır/Hızır”, “yeşil” ve 

“yeşillik” ile özdeşleştirilmiştir/ özdeşleştirilmektedir. Böylece “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” 

de Hıdırellez kutlamaları içerisinde yer alan ve çeşitli yörelerden pehlivanların katıldığı bir 

gelenek olarak tarihteki yerini almıştır. 

Ata sporu olan ve Osmanlı Dönemi’nde iki şehidin anısı ile başlayarak gelenek haline gelen 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dinî ritüelleri bakımından diğer spor dallarından ayrılmaktadır. 

Türk güreşinin en büyük gösterisini teş kil eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Mevlid-i Şerif ve 

dualar eşliğinde Cuma Namazından sonra “Allah Allah” nidalarıyla başlamaktadır. Güreşlerde 

pehlivanlar, “Ateşten Gömlek” olarak değerlendirilen Kıspeti, İslâmî örf ve adetlere uygun 

biçimde giymektedirler. Kıspeti giyen pehlivan, Kıble’ye dönük olarak “üç İhlas ve Fatiha 
Sureleri”ni okumaktadır. Kispette, “Allah’a kulluk, Hz. Muhammed’e ümmetlik ve Pirin 

Hakkı” olarak tasavvur edilen üç düğüm vardır. Zaten Kıbleye dönmeyen ve üç düğümlerin 

anlamını bilmeyenlerin güreş meydanında olmasının tasvip edilmediği de dile getirilmektedir. 

Bununla birlikte güreşe hazırlık sürecinde (peşrev) kıbleye doğru yönelme gerçekleşmekte ve 

pehlivanlar diz çökmüş biçimde, üç defa sağ elini yerden dizine, dudaklarına ve başına 
götürmektedirler. Bu; Pehlivanın gücü, ustalığı ile kibirlenmemesi ve topraktan gelip toprağa 

döneceğinin, kendisindeki özelliklerin Allah’ın bir emaneti anlamını ihtiva etmektedir. Ayrıca 

üç adım geri ve ileri gitmenin de dinî bir yorumu bulunmaktadır.  

Netice olarak Kırkpınar, Hıdırellez Kültü’nün bir parçası olarak İslamileştirilmiş Türklere 

has, yöresel bir gelenektir ve dinî ritüelleri ile diğer spor dallarından farklı bir yapı 
sergilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hıdırellez, Kült, Kırkpınar, Güreş 
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Dini İçerikli Yeni Hitit Tabletleri 

 

Rukiye AKDOĞAN 
Çukurova Üniversitesi, Adana, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Tanıtılacak olan çivi yazılı tabletler, İstanbul'da bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesine 

bağlı koleksiyoner olan Sayın Muhtar Kent'in koleksiyonundaki 3 yeni Hitit tabletini 

kapsamaktadır. Tabletlerin geliş yeri envanter defterinde kayıtlı değildir, ancak Hititlerin 

başkenti Çorum-Boğazköy'den elde edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.    

1) 265-(308) envanter nolu tabletin tek yüzünde, son kısımları kırık çivi yazılı satırlar 
bulunmaktadır. Tabletin mahiyeti konusunda, korunan kelimelerden, tabletin 5 ve 7. 

satırlarında belgelenen galaktar- ve parhuenaš- kelimeleri ip ucu mahiyetindedir.   Bunlar 

ritüel hazırlığında, Tanrıları cezbetmeye ve yatıştırmaya yarayan iki kurban maddesidir. Bu 

iki kelimenin yanında 6. satırda, 
UDU

iyant- “koyun veya koyun türü” kelimesi de yer 

almaktadır. Bu kelimelerden anlaşıldığına göre tabletin konusu bir ritüeldir (ayindir). 

2) 266-(309) envanter nolu tabletin tek yüzünde, baş ve son kısımları kırık çivi yazılı satırlar 

bulunmaktadır. Tabletin konusu, Hurrice kurban terimlerinin yer aldığı bir kurban listesidir. I 

MUŠEN (1 kuş), I UDU (1 koyun) gibi kurban hayvanlarının yanında, Hurrice olan  ambašši-

 “yakma kurbanı”, naši- "Hurrice kurban terimi" kelimeleri belgelenmektedir. Tablette aynı 

zamanda kurbanların sunulduğu tanrıça isimleri de mevcuttur:  
D
Al-l]a-a-ni; 

 D
NI]N.GAL; 

 
 D

IŠTA]R; 
D

Ni-n]a-at-ta 
D
Ku-li-it-ta gibi. 266-(309) Öy. x+1-10’ ile KBo 27.191 Öy. II 1-11. 

satırlar arasında, paralel ve duplikat olan satırlar yer almaktadır.  

3) 269 envanter nolu tabletin ön yüzünde, baş ve son kısımları kırık çivi yazılı satırlar 

bulunmaktadır. Ön yüzde oldukça fazla dökülme vardır. Arka yüzün bir kısmı korunmuş olup 

yazısızdır. Tabletin korunan satırlarında baş veya son kısmı kırık olan kelimeler tabletin 
Hattice olduğunu göstermektedir: 

Anahtar Kelimeler: Hitit, Ritüel, Galaktar-, Parhuenaš-,Ambašši- 
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Alaeddîn Es-Semerkandi ve Müteşabihât Konusu 
 

Yunus ABDURAHİMOĞLU 

Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 
Öz 

 

Alaeddîn es-Semerkandi’nin Müteşabihât ile ilgili görüşleri bu çalışmada ele alınacaktır.  

Muhkem ve Müteşabih, Kur’an İlimlerinin temel konularından biridir. Kur’ân-ı Kerim 

ayetlerinin muhkem ve müteşabih olarak ayrılması Âl-i İmran suresinin yedinci ayetine 
dayanmaktadır. Dolaysıyla bu konuda başlangıçtan günümüze kadar pek çok görüş beyan 

edilmiş ve sayısız eserler yazılmıştır. 

Muhkem ve Müteşabih konusunu Alaeddin es- Semerkandi, Bakara sûresinin ilk ayetini tefsir 

ederken ele almaktadır. Müteşabih konusunda alimlerin iki yol üzere olduklarını belirterek 

konuya giriş yapmaktadır. Ona göre birinci grup, ayet ve hadislerdeki müteşabihlerin 
bilinmesini Allah’a havale edenlerdir. Müteşabih rivayetlerini gördükleri halde 

konuşmamaları ve tevil etmemeleri de bu kişilerin temel özellikleridir.  

Alaeddin es- Semerkandi ikinci grubu ise, ayet ve hadislerde geçen müteşabihler hakkında 

konuşmayı savunanlar olarak nitelemektedir. Bunlar usûl ve aklî açıdan Allah’ın sıfatlarını 

kesintiye uğratmaktan kaçınmak ve benzetme afetinden uzak durmak için müteşabihler 
hakkında görüş beyan etmenin vacip olduğu görüşündedir. Ayrıca amaçlarının muhkem ve 

müteşabihi bilmek, faziletli ve bilgi sahibi olan ile olmayanı ayırmak olduğunu ifade 

etmektedirler. Alaeddin es- Semerkandi’nin, yaptığı tasnifler ve zikrettiği rivayetlerden 

kendini ikinci gruba daha yakın gördüğü anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Alaeddin es- semerkandi, Muhkem, Müteşabih  
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Hz.Muhammed’in (S .A.S .) Eğitim Metotlarından Emsâl (Örneklerle) ile Eğitim Metodu 

 

Erdoğan KÖYCÜ 
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 
Bireylerin eğitim ve öğretiminde, müfredâtın düzeyinin yanında hangi metotlarla öğretileceği 

de büyük öneme hâizdir. Toplumu oluşturan bireylerin alacağı eğitim-öğretimin sadece bir 

nosyon olmaktan öte güzel metotlarla öğretilip hayata tatbiki (yaparak-yaşayarak öğrenme) 

olarak uygulanması, eğitim ve öğretimin gayesine ulaştığının tezâhürleridir. Peygamberimizin 

(s.a.s.): “Yüce bir ahlâk üzerinde olduğu (Kalem,68/4) olarak takdimi ve: “Allah'a ve ahiret  
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek olarak 

(numûne)” olarak tavsif edilmesi (Ahzâb,33/21) O’nun tavsiye ettiği metotların önemini 

ortaya koyan iki delil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Peygamberimizin eğitim ve 

öğretim metotları, hem bizzat kendisinin Suffa’da eğitip, öğrettiği: “Ashâb-ı Suffa” olarak 

tavsif edilen Ashâb-ı Kirâm’ın hem de gelecek nesillerin eğitim ve öğretimi için büyük bir 
öneme hâizdir. Onun Eğitim ve Öğretim metotlarının öncelikle Kur’ân’da kendisine tavsiye 

edilen “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde 

mücadele et!” (Nahl,16/125) emri doğrultusunda müşriklerle yılmadan güzel öğütle 

mücâdelesi, meseleleri Ashâb-ı Kirâm’la istişâre etmesi (örneğin Hendek savaşındaki şehri 

savunma konusunda Selmân-ı Fârisî’nin görüşünü beğenip uygulaması gibi) metotları yanında 
çizgilerle öğretim metodu, muhataptan ziyade onun yaptığı yanlışların öncelenmesi ve onların 

irdelenmesi onun en güzel eğitim metotları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tebliğimizde biz 

Peygamberimizin muhataplarına öğretmek istediklerini örneklerle öğretmesi olarak tavsif 

edebileceğimiz Hadis Literatüründe Emsâlu’l-Hadîs denilen metodu ele alıp Hadis  

metinlerinden bazı örnekler sunacağız: Câbir b. Abdullah, Peygamber’in (s.a.s.) şöyle 
buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Beş vakit namazın misâli, sizden birinin evinin önünden akan 

ve içinde her gün beş defa yıkandığı bir nehir gibidir.” buyurarak nasıl beş defa yıkanınca 

insan üzerinde kir kalmazsa, beş vakit namaz kılan insanda da manevî kirden bir şey kalmaz  

şeklinde misal ile muhataplarına vereceği gerekli eğitimi vermiştir. “Kur’ân’ı okuyan fâcir 

misâli reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir tadı acıdır. Kur'ân okumayan fâcirin misâli Ebû 
Cehil karpuzu gibidir tadı acıdır kokusu da yoktur.” Peygamberimizin Kur’an’ı okumanın 

değerini muhataplarına böyle bir misal ile öğretmesi eğitimde misâl ile öğretimin kalıcı bir 

metot olduğunun göstergesidir.  
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Harezmli Mahmud Çağmini 

 

Vahit CELAL, Yunus ABDURAHİMOĞLU 
Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE 

 

 

Öz 

 

Dünya medeniyet merkezlerinden biri olan Harezm’de bilimsel faaliyetler ve düşüncenin 

gelişimi çok eski dönemlere dayanır. Özellikle miladi onuncu ve on üçüncü yüzyıllarda altın 

çağını yaşadığı söylenebilir. Harezm’de o dönemde Meclisu’l-Ulema adıyla çok önemli bir 

ilim merkezi açılmıştır. Bu ilim merkezinde çok sayıda bilim adamı ve düşünür faaliyetlerini 

sürdürmüştür. Bu çalışmada Mahmud Çağmini’nin (ö.1221?) hayatı ve bilimsel çalışmaları 
hakkında ana hatlarıyla bilgi vermek amaçlanmaktadır.  

Çağmini, Ahmed el-Fergani ve Ebu Reyhan el-Biruni’nin ilim geleneğini devam ettiren 

büyük filozoflardan birisidir. Onun bilimsel eserleri Şark’da meşhur olsa da, hayatı ve 

faaliyetleri üzerinde yeteri kadar araştırma yapılmadığı için hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır.  

Çağmini, matematik ve gökbilimine ağırlık vermiş ve bu alanlarla ilgili “el-Mühallas fî İlmi’l-

Hey’e”, “Telhîsü’l-Kitâbi’l-Usûl” gibi eserler kaleme almıştır. Kadızâde-i Rumî’nin, Uluğ 

Bey’in isteği üzerine “el-Mühallas fî İlmi’l-Hey’e” adlı esere daha sonraki dönemlerde 

yazdığı şerh, Şerhu’l-Çağmini adıyla meşhur olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Harezm, Astronomi, Felsefe, Metodoloji, Matematik 
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İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk” 

 

Mehmet Alparslan KÜÇÜK 
Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

Öz 
 

“Ok ve yay ile yapılan spor” olarak tanımlanan okçuluk, göçebe ve savaşçı bir yapıya sahip 

kültürlerde, avcılık, beslenme vesavaş sanatı olarak önemli bir paya sahip olmuştur. 

Dolayısıyla okçuluğu bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve “Okçu Milletler” olarak 

betimlenen Türkler, kendilerine “Bozok” ve “Üçok” gibi ok ile ilişkili is imler vermişlerdir. 
Onlar; ok ile yayı, adalet ve hâkimiyet sembolü kabul etmiş, hatta “yayı hakanlık, oku da 

hakana bağlılık” şeklinde anlamlandırmışlardır. Zaten Türklerin, doğum, evlilik ve ölüm gibi 

hayatın her alanında ok-yay kullandıkları ve ok kullanabilmenin, alplik/yiğitlik sembolü 

saydıkları ifade edilmektedir. Bununla birlikte onların, güçlerini ispatlama yolu olarak “ ok 

atma yarışı” düzenledikleri de bilinmektedir. Ayrıca İslâm öncesinde yeminlerin de bir 
davet/çağrı aracı olan ok-yay üzerine yapılması, ok ve okçuluğa yüklenen dinî boyutun ve 

önemin açık bir göstergesini oluşturmaktadır. 

İslâm’ın kabulünden sonra ise okçuluğun, dinî bir motif, meziyet/erdem şeklinde tasavvuru ön 

plâna çıkmaya başlamıştır. Bu tasavvurda; Hz. Muhammed’in hadislerinin etkisi 

görülmektedir. “Bir ok sayesinde üç kişi cennete girer; oku yapan, sunan ve atan… Ok atmayı 
öğrenen sonra da (sebepsiz yere) terk eden kişi bizden değildir” şeklindeki hadisler, bu 

örneklerden sadece birkaç tanesidir. Hatta Hz. Muhammed’in, okçuluğu, bir babanın evladına 

öğretme yükümlüğünde olduğunu belirttiği rivayet edilmektedir. Böylece okçuluk, Türklerde 

bir “sünnet” algısı oluşturmuş ve “ruhsal/tinsel bir disiplin” olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 

“Ok Meydanları”na da kutsiyet atfedilmiş ve bu meydanlar, “cennetten bir parça” şeklinde 
betimlenmiştir. Dolayısıyla Türkler, ok meydanlarına, alkollü ve abdestsiz girmemeye ve ok 

atarken, kalpten besmeleyle birlikte “Ya Allah/Hak” demeye özen göstermiştir. 

Netice olarak günümüzde sportif bir faaliyet olan okçuluk, Türklerde, İslâm öncesinde de, 

İslam sonrasında da bir sanat, spor ve dinî bir motif olmakla birlikte meziyet, adalet, güç, 

kuvvet ve yiğitlik sembolü olarak bir yaşam şekli olmuştur. 
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Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Bireylerde, Yalnızlık ve Sosyal Anksiyete Düzeyinin 

İncelenmesi 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerde, yalnızlık ve sosyal 

anksiyete bozukluğunun incelenmesidir. Çalışmaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 

öğrenim gören, rekreasyon faaliyetlerine katılan (n:159) ve katılmayan (n:152) toplam 311 
üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, 

Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilmiş ve Yaparel (1984) tarafından 

Türkçeye uyarlanmış UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Liebowitz (1987) tarafından geliştirilmiş ve 

Dilbaz (2001) tarafından Türkçeye uyarlanmış, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans analizleri yapılmış, ölçeklerin 
güvenilirlikleri ve faktör analizinde Cronbach’s Alfa katsayıları bulunmuş, KMO ve Bartlett’s 

testleri, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak; Yalnızlık düzeyi ile 

rekreasyon faaliyetlerine katılım arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fakat, ortalama 

değerlere göre rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin daha az yalnızlık duygusu 

yaşadıkları görülmektedir.  Sosyal anksiyete ile rekreasyon faaliyetlerine katılım arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Rekreasyon faaliyetlerine katılmayan bireylerin sosyal 

anksiyete durumunu daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Yalnızlık ve sosyal anksiyete 

düzeyinin cinsiyet ve gelir durumu değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fakat 

kadınların sosyal anksiyete durumunu erkeklerden daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Yaş  

değişkeni ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken,  yaş değişkeni ile sosyal 
anksiyete arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kardeş sayısı ile yalnızlık düzeyi arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur. Kardeş sayısı ve sosyal anksiyete arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Kardeşi olmayan veya 1 kardeşe sahip bireylerde yalnızlık düzeyinin düşük, 

kardeş sayısı fazla olan bireylerde yalnızlık düzeyinin yüksek olması da dikkat çekicidir.   

 
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon faaliyetleri, Yalnızlık, Sosyal anksiyete 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -279-  
 

Güney Kazakistan Eyaleti Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Beklentileri ve 
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Öz 

 

Termal turizm işletmeleri sağlık ve konaklama hizmetlerini bir bütünlük içinde sunan 

işletmelerdir. Kür hizmetlerinin belli ve uzun bir süre alması, kür hizmetlerinden yararlanmak 

için sıcak su kaynaklarının bulunduğu yere gidilmesinin zorunluluğu sağlık ve konaklama 
hizmetlerini birlikte sunmayı gerekli hale getirmiştir. Gerek konaklama işletmeleri gerekse 

sağlık işletmelerinin birer hizmet işletmesi olması, müşteri memnuniyetinin oluşumunu daha 

da önemli hale getirmektedir.  

Özellikle insan ilişkilerine dayanan turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin belli bir 

standartta sunulması bu işletmelerin rakiplerinden bir adım ileride yer almasını sağlamaya 
başlamıştır. Son zamanlarda istek ve ihtiyaçları ile farklı bir profil çizen müşteriler, 

işletmelerin sunduğu hizmetlerden daha fazlasını beklemektedir. Bunun bilincine varan 

turizm işletmeleri de müşterilerini en iyi şekilde memnun etmek için değişik stratejiler 

geliştirmektedirler. Bunun için son yıllarda sıkça gündeme gelen müşteri tatmini ve onun 

yararları üzerine odaklanılmıştır.  

Termal turizm işletmelerinde misafir ile direkt iletişim ve etkileşim içinde bulunan 

bölümlerdeki görevlilerin misafirleri ağırlamada, istek ve şikâyetleri ile ilgilenmede, hizmet  

etmede ve yardımcı olmada, kişisel bilgi, tecrübe, giyim ve dış görünüm, yaklaşım ve 

davranış şekli müşteri memnuniyeti açısından büyük önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, Güney Kazakistan’daki termal turizm işletmelerinden müşteri beklentileri ve 
memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Güney Kazakistan eyaleti termal turizm 

işletmelerinde müşteri beklentileri ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla 

Aymankuy vd. (2012)’nin çalışmalarında kullandığı anket uyarlanmıştır. Anketler Güney 

Kazakistan’ın en önemli termal turizm merkezi olan Sarıağaç’taki termal turizm 

işletmelerinde ziyaretçilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, insanların en çok tedavi 
amacıyla ve eş, dost, arkadaş tavsiyesi ile geldikleri, işletmelerden genel olarak memnun 

oldukları tespit edilmiştir. Müşterilerin memnuniyetinin en düşük olduğu konu ise temizlik ve 

hijyendir. İşletmelerin eğitim ve fiziksel yatırımlarla bu eksikliği gidermeleri önerilmektedir.  
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Spor Yoluyla Farkındalık Gelişimi Etkinliğinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik 

Tutuma Etkisi 
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Öz 
 

Amaç: Spor yoluyla farkındalık gelişimi oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinliklere 

katılımın, üniversite öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarına etkisini 

belirlemektir.  

Materyal ve Yöntem:  Araştırmanın evrenini 2014–2015 eğitim-öğretim yılında,  İstanbul 
Gedik Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Yuker ve Block (1986) tarafından geliştirilen, 

Özyürek (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik 

Tutum Ölçeğinden (YEKYTÖ) yararlanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya yaş ortalamaları 21,84 (AO±SS; 21,84±2,3) olan 69 erkek, 21 kadın 
katılmıştır. Katılımcıların % 52’ si Antrenörlük Eğitimi bölümünde, % 38’ i ise Spor 

Yöneticiliği bölümünde öğrenim görmektedir. Katılımcıların % 35,6’sı İstanbul Gedik 

Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen spor yoluyla farkındalık gelişimi 

etkinliklerine katılmadığını, % 64,4’ü ise katıldığını bildirmiştir. Yapılan istatistiki analize 

göre, farkındalık uygulamalarına katılanlar ile katılmayanlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmasa da (p=0,77), farkındalık uygulamalarına katlanların tutum puanlarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir  

Sonuçlar: Özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayan ve bir tür 

bilgiye dayalı yaklaşım modeli olan farkındalık uygulamaları yolu ile olumlu tutum geliştiğini 

bildiren çalışmalar (Kırımlıoğlu 2017, Gürsel 2006, Gürsel 2007) olmasına rağmen bu 
araştırmanın sonucunda farkındalık uygulamalarına katılanların tutum puanlarının daha 

yüksek olduğu ancak gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Çalışmamızın bulgularına benzer olarak, Altıparmak 2010, spor alanında eğitim gören 

öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarını incelediği araştırmasında, tutumların orta düzeyde 

olduğunu bildirmiştir. Tutum sahibi birey ile obje  arasındaki etkileşimin sıklığı, yoğunluğu 
ve süresi gibi değişkenler tutumlara yön veren önemli değişkenler olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle farkındalık uygulamalarının tutum değişimine etkisini belirlemek için daha uzun 

sureli, çok sayıda katılımcının dahil olduğu, kapsayıcı çalışmaların yapılması ve farklı tutum 

ölçekleri ile sınanması önerilmektedir.  
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Voleybol Hakemlerinin Kendi Kendine Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi 
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Öz 

 
Modern liderlik yaklaşımlarından olan kendi kendine liderlik bireyin içindeki özliderlik 

enerjisinin ortaya çıkarak kendi işlerini ve görevlerini yerine getirmesi ve bu konuda kendi 

motivasyonunu yaratması olarak tanımlanabilir.  Bu araştırmanın amacı, Voleybol aday 

hakemlerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından 

incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılında Denizli’de Voleybol Aday Hakemi olan 
34 kadın, 36 erkek toplam 70 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Houghton ve arkadaşlarının (2012) geliştirdiği “Abbreviated Self-Leadership Questionnaire 

(ASLQ)”i Türkçe’ye kazandırılan, geçerliliği ve güvenirliğini test eden Şahin’in (2015) 

“Kendi Kendine Liderlik Ölçeği-KKLÖ” kısa formu kullanılmıştır. 5’li Likert tipinde olana 

ölçekte 9 madde bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 9 en yüksek puan ise 
45’tir. Bu araştırmada yapılan güvenirlik analizi sonucu KKLÖ-Kısa Formu Cronbach Alpha 

değeri .827 olarak bulunmuştur. Ölçekte bulunan 9 madde ile yapılan analizler sonucunda; 

katılımcıların cinsiyetleri ile 4. madde arasında, çalışma yılı ile 2., 4. ve 7. maddeler arasında, 

spor yapma durumu ile 9. madde arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş 

(p<.05). Ölçekte bulunan 9 madde ile katılımcıların yaşları, büyüdüğü yer, geçim durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>.05). Toplam puan üzerinden 

yapılan analizler sonucunda KKLÖ’nden alınan puanlar ile cinsiyet, yaş, büyüdüğü yer, 

çalışma yılı, geçim durumu, spor yapma durumu değişkenleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>.05). Araştırmaya katılanların 54’ü üniversite öğrencisi 

(=37.06 puan), 3’ü öğretmen (=40.00 puan), 13’ü ise diğer meslek gruplarında (Spor Eğitim 
Uzmanı, İşçi, Askeri Personel, Antrenör, Memur, Editör vb.) görev yaptıklarını  (=35.92 

puan) belirtmişlerdir. Meslek değişkeni normal dağılım göstermediği için analize alınmamış  

ortalama toplam puan değerleri verilmiştir. Sonuç olarak, ölçekten alınan puanlara göre 

Voleybol aday hakemlerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin yüksek olduğu, ancak bazı 

değişkenlerde farklılık olduğu bulunmuştur.  
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Öz 

 

Bu araştırma Gaziantep ili Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamındaki mahkumlardan  

Rekreasyon Aktivitelerine Katılanların sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır.  
 

Araştırmaya toplam 256 kişi katılmıştır. Araştırmanın örneklemi nicel araştırma 

yöntemlerinde kullanılan amaçlı örneklem yöntemi ile oluşturulmuştur. İstatistiksel analizler 

için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip  değişkenlerin iki bağımsız  

grup karşılaştırılmasında t testi, İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ANOVA ve 
LSD çoklu karşılaştırma test yöntemleri kullanılmıştır.  

 

Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan mahkumların çoğunlukla evli, 32-38 yaş aralığında, 

ilköğretim mezunu, çalışmayan ve sigara kullanma alışkanlığının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Medeni durum, eğitim durumu, mahkumiyet süresi değişkenlerinin sürekli 
kaygı durumları üzerinde anlamlı fark yaratan bir etken olmadığı, sigara kullanma, yaş ve 

gelir durumu değişkenlerinin ise sürekli kaygı durumları üzerinde anlamlı fark yaratan bir 

etken olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Öz 

 

Aim: The aim of this study was to define the competitive athletes’ perceptions of the 

behaviors of their coaches, and also to find out the similarities and differences between the 

Turkish and Bosnian Herzegovinian samples, and between different sports disciplines 
according to various demographic variables.  

Material and Method: The universe of this study was composed of the competitive athletes in 

football, basketball, swimming, karate, and taekwondo in Turkey and Bosnia-Herzegovina. 

The sample was composed of a total of 1394 athletes, 743 Turkish and 651 Bosnian 

Herzegovinian, who were selected through simple random sampling. In order to gather 
necessary data, the Turkish (“Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”) 

and Bosnian adoption (“Skala Trenerskog Ponasanja Za Sport”) of “Coaching Behavior Scale 

for Sport (CBS-S)” were applied to the sample. The data were analyzed using descriptive 

statistics, independent samples T-Test, one-way variance analyze (ANOVA), and Tukey Test. 

Results: In this research, meaningful difference was found between the perceptions of 
Bosnian and Turkish athletes on coach behaviours as Bosnian athletes had better results. On 

the other hand comparing the sport branches, the two samples gave different results. Besides 

in both samples female athletes had more negative perceptions about coach behaviours when 

compared to the males, but according to age variable different findings reached. It was also 

found that some competencies, such as being national coach, international successes, higher 
rank and experiences in coaching, higher level of education, knowing foreign languages, etc 

had positive effects on athletes’ perceptions.      

Conclusion: According to the findings of this research, it is understood that Bosnian coaches  

have more positive attitudes and higher coaching competencies through the eyes of their 

athletes when compared to Turkish coaches.  

Keywords: Coach, Athlete, Behaviour, Behaviour of the coach, Perception of the athlete 
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Öz 
 

Amaç: Bu araştırma özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurumu sahiplerinin gözünden  

beden eğitimi öğretmeni istihdamı gerekliliği ve konuyla ilgili sorunları belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Materyal ve Yöntem:  Nitel araştırma veri toplama tekniklerinden bireysel görüşme tekniği 
kullanılmış ve İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan 1 kadın 3 erkek olmak üzere toplam 4 

kurum sahibi ile görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

ile toplanmış, geçerlik ve güvenirlik sağlanması için çeşitleme (triangulation) tercih 

edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcılar, özel gereksinimli çocukların spor aktivitelerine ihtiyacı olduğunu 
belirtmiş ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilecek olan beden eğitimi 

öğretmenlerinin alanla ilgili deneyimlerinin olmasinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Araştırmanın sonuçları, kurum sahiplerinin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin istihdam edilebilmesi için, yasal düzenlemelerin olması 

gerektiğini ve çarpıcı bir sonuç olarak ancak bu yasal düzenleme yapıldığı takdirde beden 
eğitimi öğretmeni istihdam edebileceklerini ortaya koymaktadır. 

Sonuçlar: Araştırmanın katılımcılarının ortak görüşü beden eğitiminin öze lgereksinimli 

bireyler için önemli olduğunu yönündedir. Ayrıca katılımcılar, alanında uzman beden eğitim 

öğretmenlerinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almalarıı i çin gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında engelliler için spor alanında eğitim almış, beden 

eğitimi öğretmeni bulundurma zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin 

yapılmasının ilgili sorununun çözülmesi için ön şart olduğu düşülebilir.  
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Öz 
 

Bu çalışma İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme-PYP) onayı almış ve henüz  

uygulayan okullarla aday olan okullardaki beden eğitimi ders verimliliğine ilişkin öğretmen 

ve yönetici görüşlerinin incelenmesi için yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında Ankara’da bulunan üç özel okulda görev yapan yönetici, beden eğitimi öğretmeni, ve 
İlk Yıllar Programı (PYP) koordinatörler i ile yapılmıştır. Bu Araştırmanın amacı, PYP’ nin 

beden eğitimi derslerinde verimliliği ne ölçüde arttırdığı veya derse katılımı ne kadar 

arttırdığı, beden eğitimi öğretmenleri için PYP eğitimi gerekliliği,  beden eğitimi öğretmenleri 

PYP uygulamaktan memnun mu, PYP uygulamaları beden eğitimi dersinin doğasından 

uzaklaştırmakta mı ve okul yöneticileri PYP programının beden eğitimi dersine etkisini nasıl 
değerlendirmektedir sorularına cevap bulmaya çalışılmıştır. PYP sorgulama programı 

öğrencinin kendi gelişim sürecini yansıtan ve bu süreçteki gelişimini gösteren, geri bildirimin 

önemini vurgulayan önemli bir eğitim programıdır. Yapılan bu araştırmada elde edilen veriler 

nitel analiz yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak, katılımcıların 

görüşleri betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda PYP uygulayan 
onaylanmış okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin daha inanarak ve isteyerek yaptığı için 

PYP’nin derse, kendilerine ve öğrencilere olumlu geri dönütler sunduğuna özellikle beden 

eğitimi dersine katılımı arttırdığına ve klasik ders metodlarının dışında daha aktif bir ders  

geçirildiğine, adaylık sürecinde olan ve PYP deneyimi olmayan öğretmenlerin ise PYP 

programını bir yük olarak görmekte olduğu, evrak fazlalığı ve dersin işleyişini yavaşlattığı 
konusunda bulgular edinilmiştir. Yöneticiler de beden eğitimi dersinin özünden 

uzaklaşmadığı ve öğrencilere aktif yaşamda spor yapma bilincini çok daha farklı öğrenme 

ortamıyla ancak inanan beden eğitimi öğretmenleriyle gerçekleştirebildiklerini savundukları 

görülmüştür.  
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Öz 
 

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını 

sürdürmesi için hukuk ilkeleri çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmakla görevli olan polis, 

yaptığı görev itibariyle büyük ölçüde halkın desteğine ihtiyaç duymakta ve halkın gözünde 

olumlu bir imaja sahip olmak zorundadır. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, halkın güvenmediği 
veya desteklemediği bir kurumun sağlıklı olarak iş ve işlemlerini sürdürmesi mümkün 

değildir. İmaj, bireyler için olduğu gibi kurumlar için de oldukça önemli bir değerdir. 

Kurumların başarılı olabilmeleri, yaptıkları hizmetle toplum nezdinde kabul görmeleri ancak 

olumlu ve güçlü bir imaja sahip olmaları ile mümkündür. Adalet ve güvenlik olgusunun 

tesisine katkıda bulunan polisin, toplumsal yaşamın her kesimindeki insanlar ile iletişim 
içerisinde olması halkın gözündeki imajını önemli hale getirmiştir. 

Yapılan çalışmada halkın belli bir andaki polisle etkileşimleri bağlamında, algılanan polis  

imajı ölçülmeye çalışıldığı için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evreni olarak 

Erzurum İli seçilmiş ve farklı demografik özelliklere sahip halk içerisinden 600 kişi örneklem 

olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri, demografik bilgiler dâhil olmak üzere top lam 42 
sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Uygulamada elde edilen veriler SPSS 22.0 

programı yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Olumlu imaj değerlendirilmesi için likert  

ölçeği üzerinden 3,41 oranı (%68) eşik düzey olarak baz alınmış ve yapılan uygulamada 

Erzurum İlinde algılanan genel polis imajının 3,75 (%75) düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 
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Öz 

 
Bireyin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel gelişimi için büyük önem taşıyan spor faaliyetleri 

zaman zaman bir takım istismarların zeminini de oluşturabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

çocuk istismarını “Bir yetişkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan ve çocuğun 

sağlığını, fiziksel gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışlar” 

olarak tanımlamaktadır (1). Antrenörler, çocuk yaştaki sporculardan belirli bir yaşa ulaşmış  
profesyonel sporculara kadar çok geniş bir yelpazedeki bireyler ile muhatap olmaktadırlar. 

Antrenör, sporcuların performansının ve kabiliyetinin gelişimi noktasında esaslı bir güce ve 

sorumluluğa sahiptir [2]. Ancak çocuklarla çalışan antrenörler, art niyetli olmaksızın da olsa 

çocuk istismarı durumlarına neden olabilmektedirler. Çoğu antrenör müsabaka, antrenman 

veya kamp ortamlarında çocuklara yönelttiği bazı fiziksel ve duygusal hareketlerin cezai 
sorumluluk doğuracağının maalesef farkında değildir. Bu nedenle dünyanın sporda çocuk 

koruma politikalarını hayata geçirmiş gelişmiş ülkelerinde, sporda çocuk koruma eğitimi 

almamış antrenörlerin çocuklarla çalışmasını engelleyen düzenlemeler bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde sporda çocuk koruma ile ilgili politika gel iştirme çalışmaları özellikle 

antrenörlere açılan davalar sonucunda 2000li yılların başında artmıştır (3). İngiltere’de 
“Sporda Çocuk Koruma Ünitesi’nin (Child Protection in Sport Unit “CPSU”) 2001’de 

açılmasından sonra bu tarz çalışmalar da ha da hız kazanmıştır. (4). Spora katılan çocukların 

ailelerinin beklentileri üzerine yapılan bir araştırmada da; araştırmaya katılan ailelerin 

%11.6’sı (13 Anne-17 Baba) çocuklarının spora devam edebilmesi yönünde gördükleri 

engeller arasında antrenörlerin uygunsuz davranışlarını (aşağılama, şiddet, cinsel suiistimal 
v.b) ileri sürmüşlerdir. (5).  Ayrıca diğer bir araştırmada  elit bayan sporcular sırasıyla en çok 

%40 ile seyirciler, % 33.1 ile erkek takım arkadaşları ve % 24.8 ile antrenörleri tarafından 

çeşitli biçimlerde cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir (6). Çalışmamızda; antrenörlerin 

müsabaka, antrenman veya kamp ortamlarında karşılaşmaları mümkün olan ve cezai 

yükümlülük doğurabilecek antrenörlük uygulamalarının analizi yapılmaya çalışılacaktır.   Bu 
sayede spor eğitimi literatürüne katkıda bulunularak, sporda çocuk koruma konusunda 

kulüplerin ve antrenörlerin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.  
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Öz 

 

Yapılan bu çalışmanın amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden eğitimi ve spor 

yüksekokulu öğrencilerinin beden algısı ve narsizm düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. 
Çalışmanın evrenini İstanbul Gelişim Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluştururken 

örneklemini ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 

81 öğrenci çalışmamıza gönüllü olarak katılmıştır.Veri toplama aracı olarak  ‘‘Narsistik 

Kişilik Envanteri’’ kullanılmıştır. Envanter ;2005 yılında Daniel R. Ames, Paul Rose ve 

Cameron P. Anderson tarafından oluşturulmuştur. Ölçek 2009 yılında Salim Atay tarafından, 
Türkçeleştirilerek geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip 

olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini 

belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve 

normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı 
istatistik analizi, tek yönlü varyans analiz i  ve tukey testi uygulanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda egzersiz ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin narsizm skorlarının antrenörlük 

ve rekreasyon bölümünde okuyan öğrencilerin narsizim skorundan daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki Dart sporcularının kişisel değişkenleri ve bu branşa 

yönelme nedenleri, uğraşma nedenleri ve bu spordan gelecek beklentilerinin belirlenmesidir. 

Araştırma kapsamında Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama 

Turnuvalarından lisanslı dart sporcusu olan 75 sporcu katılmıştır. Basit yansız örneklem 

seçme yöntemi kullanılarak belirlenen örneklem grubu üzerinde bu çalışmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş ve 

veriler ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde dart sporcuları, bu 

branşa yönelmelerinde antrenörü ile uzun süre beraber çalışma fırsatı olan sporcuların daha 

etkili olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda dart sporcuları, bu branşa yönelmelerinde basın-

yay ın organlarının ve TV kanallarının etkisinin yok denecek kadar az olduğunu belirtmiştir.  
Sporcular, dart branşı ile uğraşma nedenleri arasında, başarı ve kazanmaktan zevk duymayı 

önemli bir neden olarak belirtirken, maddi geliri arttırmayı önemsiz bir neden olarak 

belirtmiştir. Sporcular dart branşından en önemli beklentilerinin milli takıma seçilmek 

olduğunu ve iyi bir fiziki görünüme sahip olmanın önemli olmadığını belirtmişlerdir.  
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Öz 

 
Bu araştırmada, Bocce sporcularının antrenörleri ile ilgili kendi performanslarına yönelik 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 15 ve 28 yaş üzeri, 23 kadın ve 52 erkek 

toplam 75 lisanslı, 2016-2017 sezonunda Türkiye Bocce Petank Şampiyanası’na katılan 

Bocce sporcusu katılmıştır. Araştırmada Côté ve ark. (1999) tarafından geliştiril en, Türkçe 

uyarlamasını Yapay ve İnce (2014)’nin yaptığı Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırma grubu basit yansız örneklem seçme yöntemi ile belirlenmiş ve 

tarama modeli kullanılarak araştırma tasarlanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde 

dağılımları incelenmiş cinsiyet, yaş, öğrenim durumu gibi demografik bilgilere yönelik 

sorular yöneltilmiştir. Ayrıca ölçek alt boyutları ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 

düzeyini belirlemek adına Pearson Korelasyon Test i uygulanmıştır. Araştırma bulguları 
göstermektedir ki, Bocce sporcularının, büyük kısmının antrenörlerine ilişkin görüşlerinin, 

kişisel hayatımla ilgili mahremiyeti korur, kişisel problemlerimde güvenebileceğim birisidir, 

bana birey olarak anlayış gösterir şeklinde olduğu betimsel istatistik sonuçlarına göre tespit 

edilmiştir. Ayrıca antrenörlerine ilişkin görüşlerine göre ise bana fiziksel zorlayıcılığı olan 

antrenman programları sunar görüşünün etkisinin ise çok az olduğu çıkan sonuçlar 
arasındadır. Bocce sporcularının,  yaş değişkeni ile teknik beceri öğretimi arasında ise 

istatiksel olarak negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir 

(r=-441; p<0.01). Sonuç olarak, Bocce sporcularının antrenör davranışlarına yönelik 

değerlendirmelerinin incelendiği bu çalışmada, güven duygusunun yıl bazında daha uzun 

çalışmayla kazanılabileceği, fakat teknik beceri öğrenimi düzeyinin de zamanla azalabileceği 
söylenebilir.  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, , spor eğitimi veren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin akademik 

güdülenme ile öz yeterlilik düzeylerini belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır.  Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 44 (%33,8) “Kadın” ve 86 (%66,2) 

olmak üzere toplam 130 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmada Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen “Akademik Güdülenme Ölçeği” ile 

Owen (1988) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ekici (2012) tarafından yapılan 
“Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. 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 parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra 

verilerin analizinde; katılımcıların akademik güdülenme düzeyleri ile akademik öz yeterlilik 
düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre farklılığını belirlemek için MANOVA; 

akademik güdülenme düzeyleri ile akademik öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için Person Korelasyon testleri uygulanmıştır.  

MANOVA test sonuçlarında “Yaş” ve “Sınıf” değişkenlerine göre akademik güdülenme 

ölçeğinin toplam puanları ile “Cinsiyet”, “Yaş” ve “Spor Branşı” değişkenlerine göre ise 
akademik öz yeterlilik ölçeğinin toplam puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilirken (p<0.05), “Cinsiyet”, “Sınıf” ve “Spor Branşı” değişkenlerine göre akademik 

güdülenme ölçeğinin toplam puanları ile “Sınıf” ve “Refah Düzeyleri” değişkenlerine göre ise 

akademik öz yeterlilik ölçeğinin toplam puanları arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir 

(p>0.05). Pearson Korelasyon testine göre; iki ölçek arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki 
bulunmuştur.  

Katılımcıların akademik güdülenme düzeyleri ile öz yeterlilik düzeylerinin bazı demografik 

değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği ve akademik güdülenmenin öz yeterlilik 

düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the position-specific evolution of technical 
activities relating to match outcomes in three consecutive domestic seasons of the Bundesliga. 

The study sample comprised of 13032 individual match observations of 556 soccer players 

competing in the Bundesliga during 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017 seasons. These 

players were classified into five positional roles: Central defenders (CD), Full-backs (FB), 

Central midfielders (CM), Wide midfielders (WM), and Forwards (F). The analysis was 
carried out using an Impire AG motion analysis system, which among others allows  

registering numerous technical activities. Our study shows that in subsequent seasons: 1) the 

number of total shots did not change at CD, FB i F, and decreased at CM (F = 6,47; p = 

0,002) in won and drawed matches and decreased at WM (F = 9,54; p = 0,001) in won and 

lost matches; 2) the number of passes increases at CD (F = 10,62; p = 0,001) in won matches, 
and at CM (F = 5,10; p = 0,006) and WM (F = 7,88; p = 0,001) in won, drawed and lost 

matches, whereas the percentage of pass accuracy increases at CM (F = 5,00; p = 0,006) in 

won and drawed matches; 3) players of each studied position perform substantially lower 

number of duels regardless match outcome but the percentage of encounters won in the 

following seasons decreases at CD (F = 15,21; p = 0,001), stays the same at FB and CM, and 
increases at WM (F = 4,19; p = 0,015) in won matches and increases at F (F = 7,79; p = 

0,001) in won and drawed matches. Understanding how the game play have evolved for the 

league may be a useful subject for modifications in physical, technical and tactical preparation 

of the players.  

 
Keywords: Soccer, Playing positions, Technical activity, Match outcome, Seasons   
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Abstract 
 

Актуальність. Інтеграція, взаємопроникнення, синтез спорту та мистецтва мають давню 

традицію, яка бере свій початок з часів Стародавньої Греції. Ще великий мислитель  

античності Платон говорив, що людині Бог дав дві здібності: музику і гімнастику для 

того, щоби вони гармонійно поєднувалися і звучали узгоджено. У сучасному світі 
спорт і мистецтво настільки зблизилися, що тепер важко сказати, чого більше у 

виступах спортсменів – мистецтва чи спорту, а в балетних спектаклях – спорту, 

акробатики чи хореографії? Відповідь на це питання турбує науковців, теоретиків і 

практиків [1, 2], однак дотепер не знайшлося і швидше за все не знайдеться  

обґрунтованих аргументів на користь якогось її варіанту. Мета дослідження –  
проаналізувати шляхи інтеграції спорту та мистецтва у світлі сучасних тенденцій їх 

розвитку. В основі діяльності спортсменів, так само як представників різних видів  

мистецтв лежить естетичний початок. Однак для аналізу шляхів, що об’єднують ці два 

види діяльності людини, було обрано техніко-естетичні види спорту (художню, 

спортивну, естетичну гімнастику, фігурне катання, спортивну акробатику, синхронне 
плавання тощо) і мистецтво хореографії. Саме в них найбільше акумулюється 

пріоритет у демонстрації фізичних, емоційних, технічних, музичних та інтелектуальних 

можливостей людини. При цьому вони можуть використовувати різні засоби й методи 

їх розвитку, або, навпаки, запозичати їх у незмінному виді як найбільш ефективні. 

Сучасний балет – це синтез  класичної хореографії, циркового мистецтва, акробатики, 
складних підтримок і пірамід, елементів вільної пластики, специфічних вправ 

художньої і спортивної гімнастики, до якого органічно увійшли пластичні елементи 

модерн-танцю та його численних напрямів і стилів. Сучасні техніко-естетичні види 

спорту стають дедалі більше «мистецькими», що регламентується правилами змагань, 

видовищністю, музичним оформленням, костюмами. Уже недостатньо показати 
надскладні, ризиковані, оригінальні та унікальні елементи в умовах жорсткої 

конкуренції, необхідно проявити високий рівень художніх, мистецьких здібностей, 

відтворити усе це у змагальній композиції,  що складена за всіма законами 

балетмейстерського мистецтва. Висновок. Аналіз сучасних тенденцій розвитку техніко-

естетичних видів спорту і мистецтва свідчить, що надалі відбуватиметься їх взаємна 
інтеграція, що сприятиме появі нових видів спорту і напрямів хореографічного 

мистецтва. Література: 1. Никифорова А.В. Гимнастика как неотъемлемая часть в 

подготовке артистов балета /А.В. Никифоров; А.А. Клочкова; Г.М. Лаврухина // 

Материали научн. конф. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 39-43. 2. Królica Anna. Teatr 

tanca: geneza nowej formy sztuki teatralnej / Anna Królica. – Kraków, 2006. – 140   
 

Keywords: спорт, мистецтво, інтеграція, тенденції, сучаснісm<  
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Abstract 

Актуальність. На етапах контролю стану організму за впливу різних факторів, часто 

виникає необхідність прогнозування змін функціонального забезпечення різних систем 

організму з метою оптимізації величини впливу діючого фактору та необхідністю 

попередження розвитку передпатологічних і патологічних станів.  

Мета: визначити прогностичні критерії комплексного обстеження організму 
спортсменів, щодо нетипової реакції на тренувальне навантаження. 

Методи: Обстеження включало реєстрацію показників діяльності кардіореспіраторної 

системи з використанням методу спіроартеріокардіоритмографії та проведення тестів з 

стандартним фізичним навантаженням. Показник артеріального барорефлексу (ЧБР) 

визначався спектральним методом. Статистичний аналіз проводився з використанням 
непараметричних методів з визначенням критерію Ман-Уїтні.  

Аналіз результатів та обговорення . Обстежевши 32 високваліфікованих спортсменів  

у віці 20,6±3,0 роки, які займаються водним поло, ми вивчали вплив двогодинного 

тренувального навантаження спрямованого на розвиток швидкісної витривалості. 

Проаналізувавши індивідуальні зміни параметрів ВСР за впливу тренувальних 
навантажень нашу увагу привернули зміни HF-компоненти ВСР, значення якої у 58,1% 

спортсменів знизилися менше 265,7 ms
2
, а у частини спортсменів (38,7%) знаходились  

в межах нормативних популяційних (835,3-3481,0 ms
2
) значень. Отримані результати 

спонукали нас сформувати 2 групи: ЕГ1 – 17 спортсменів в яких відзначався типовий 

варіант реагування, ЕГ2 – 15 спортсменів, в яких відзначався атиповий варіант 
реагування. У 64% спортсменів ЕГ2 і 88,2% спортсменів ЕГ1   відзначається переважно 

гіпокінетичний тип гемодинаміки. За параметрами, які характеризують розміри лівого 

шлуночка у спортсменів ЕГ2 значуще більшими (р<0,01) є кінцево-діастолічний об’єм 

та кінцево-систолічний об’єм, ніж ЕГ1.  Показник α-коефіцієнту, який характеризує 

чутливість артеріального барорефлексу і прогнозує ефективність регуляції насосної 
функції серця був значуще більшим (р<0,01) у ЕГ2. Реакція спортсменів ЕГ2 на 

стандартне фізичне навантаження, засвідчила значуще вищі (р<0,05) значення СТ та 

ПТ, ніж в ЕГ1. За швидкістю відновлення ЧСС групи не відрізнялись, проте в 

ЕГ2 відзначалось більш суттєве (р<0,05) збільшення СТ у відповідь на стандартне 

навантаження, ніж в ЕГ1, і повільніше відновлення АТ після навантаження. Тобто,  
результати комплексного дослідження організму спортсменів дозволяють прогнозувати 

варіант реакції на інтенсивне тренувальне навантаження. 

 

Keywords: спортсмени, прогностичні критерії 
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Abstract 

 

Purpose: The aim of the study was evaluating the psychological signs in terms of some socio-

demographic variables among the students who studied at the school of physical education 

and sports. 

Method: This study was carried out in a descriptive scanning model. A total of 386 voluntary 

students participated in the study; 154 being female students (39,90) and 232 being male 
students (60,10). 386 students who studied at the school of physical education and sports 

department of Kafkas University, whose mean age was 20,98±1,77 years. 154 of the students 

were female whereas 232 of them were male. Psychological signs of the students were 

measured with Brief Symptom Inventory which was designed by Derogatis (1992) and whose 

validity and reliability tests for the Turkish society were performed by Şahin ve Durak (1994).  

Findings: The scores of the participant students who studied at the school of physical 

education and sports from subscales of Brief Symptom Inventory were as follows: Anxiety: 

10.88±3.45, Depression: 11.94±2.84, Interpersonal Sensitivity: 9.54±3.25, Somatization: 

6.88±2.11, Hostility: 5.71±3.42, Symptom Severity Index: 0.84±0.32, Global Severity Index: 

23.76±4.82, Symptom Distress Index: 1.32±0.41; respectively. 

Result: It was found out that there were significant differences among the students in terms of 

grades, gender, and age (p<0.05). It was seen that the female particip ant students who studied 

at the school of physical education and sports had more psychological signs as compared with 

male students who studied at the school of physical education and sports. 

Keywords: Psychological signs, Brief symptom inventory, SPES students, University 
students 
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Abstract 
 

Our study was undertaken to reveal the effect of the interval hypoxic-hypercapnic exercises  

with the supplementary respiration resistance, combined with online  brain training program, 

on the fitness level of orienteers.  

The investigation has been carried out on male orienteers 18–25 years age. We have measured 
the respiratory function variables, main indices of cardiovascular system and heart rate 

variability, indicators of the mental capacity (general and special tests), level of physical 

fitness and aerobic capacity of the athletes. The interval hypoxic-hypercapnic exercises  

(ІHHE) were accomplished through the use of respiratory training device "Carbonic-01". This  

respiratory training device creates additional respiration resistance. The IHHE was combined 
with online brain train exercises (based on Lumosity games). All procedures accorded with 

the principles of the Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of 

Helsinki).  

It have been shown that level of orienteers performance on short and classica l distances are 

closely correlated with the number of respiration indices, heart rate changes during the 20 m 
shuttle run test and some indices of mental capacity. Many of these indicators of the 

performance level of the orienteers have been improved under the combined IHHE and brain 

training influence.  We have found the positive effect on the functional capacities of the 

respiratory and cardiovascular systems, improvement of some  indicators of the mental 

capacity along with no significant changes in the heart rate variability of the athletes. We can 
suppose that such changes will improve the  sport performance of the orienteers. 

 

Keywords: Orienteering, Interval hypoxic-hypercapnic exercises  
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Abstract 
 

Олімпійські ігри як релігійно-культове дійство збирали в Олімпії, окрім атлетів, 

представників різноманітних видів діяльності, зокрема і митців – письменників, 

художників, скульпторів, які сприяли популяризації Ігор в давньогрецькому 

суспільстві. Олімпійські ігри – найвизначніша подія Стародавньої Греції, де змагалися  
найкращі з-поміж спортсменів і митців, вчених і державних діячів, поетів і філософів. 

Повага до Олімпійських ігор та їх популярність пояснюється тим, що спортивні 

змагання були частиною релігійного культу та відображали світогляд античних греків.  

На початку XX ст. у програму Ігор Олімпіад сучасності (з 1912 до 1948 рр.) були 

запроваджені конкурси мистецтв. Їх ініціатором став барон П’єр де Кубертен, який 
прагнув популяризувати Олімпійські ігри завдяки поєднанню давньогрецької концепції 

спорту та мистецтва. Це було одним з основних аспектів його олімпійської ідеї.  

Обговорення питання залучення мистецтва до програми сучасних Олімпіад відбулося в 

Парижі 1906 р. з ініціативи барона П’єра де Кубертена в рамках Консультативної 

конференції з питань мистецтва, літератури та спорту за участі відомих художників і 
письменників. Результатом конференції стала пропозиція до Міжнародного 

олімпійського комітету (МОК): “організувати п’ять змагань у галузі архітектури, 

скульптури, музики, живопису та літератури на кращі твори, присвячені спорту”. 

Конкурси мистецтв у програмах сучасних Олімпіад мали сприяти їх культурному 

урізноманітненню і збагаченню, піднесенню престижу й популяризації олімпійського 
спорту, реалізації ідеалів олімпізму через поєднання цінностей спорту, культури, 

мистецтва. Аналогічно до спортивних змагань переможців нагороджували 

олімпійськими медалями.  

У 1948 р. МОК ініціював обговорення конкурсів мистецтв. Найбільшою проблемою 

була ідея аматорства, яка часто зазнавала порушення. Під час наступних засідань МОК 
наголошували на інших організаційних проблемах, зокрема, значних витратах, 

відсутності об’єктивного суддівства та ін. У 1954 р. сесія МОК в Афінах підтвердила, 

що кожні майбутні Оргкомітети повинні організовувати “виставку” мистецтва, замість  

“змагань”. 

Сьогодні ця резолюція містить відображення в Олімпійській хартії як “Культурна 
програма”, що передбачає виокремлення широкого спектру заходів, пов’язаних з  

музикою, мистецтвом, наукою, які організовують з нагоди проведення Олімпійських 

ігор. 

Keywords: конкурси мистецтв, Олімпійські ігри, олімпізм, МО&a  
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Abstract 

 

The fitness of the karate athletes usually include cardiorespiratory endurance, muscular 

strength, muscular endurance, aerobic and anaerobic performance (Chaabe`ne H. et al.,  2012). 

Therefore our study was undertaken to reveal the role of the different components of the 

fitness in the determination of the karate athletes performance level and to study the possible 

ways of fitness improvement. 

The subjects were 30 male karate athletes ranging in age from 17 to 22 years with the sport 

experience of 6-8 years. Our investigation comprised base life signs (heart rate, blood 

pressure etc.) monitoring, respiratory function estimation, heart rate variability measurements, 

determination of main indices of Wingate and Conconi tests, reaction time estimation and 

assessment of special fitness level (explosive power in straight punch and 8 s punch series). 
Analysis of heart rate during the training sessions of karate athletes was performed. All 

procedures accorded with the principles of the World Medical Association's Declaration of 

Helsinki.  

The relationships between indices of special fitness and some indices of respiration, 

cardiovascular system, reaction time, aerobic and anaerobic performance of karate athletes  
have been described. It was shown that during typical training session the  55% of time karate 

athletes performs exercises at the heart rate of 100-150 bpm, 35% – at 151-180  bpm and only 

10 % – at 181-220 bpm. The kumite is much more intensive - 8 % at the heart rate of 100-150 

bpm, 15% – at 151-180 bpm  and 77% – at 181-220 bpm. It provides the background for the 

elaboration of the training program of the improvement of fitness level of karate athletes, 
based on the speed-power exercises. It was found that experimental training program leads to 

the improvement of some indices of cardiovascular system, reaction time, aerobic and 

anaerobic performance, special fitness level of the karate athletes. 

Keywords: Fitness level, Karate  
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Abstract 

 

The research considers the actual issue of motivation of modern youth to optimal ratio of 

motor activity and rational nutrition as interconnected processes. Despite the fact that today 

there is a large number of scientific studies on healthy, rational nutrition and motor activity, 

we have found that the question of their optimal ratio for young people should be studied in-

deep. 

The basic notions of rational nutrition, "useful" and "useless" foods, and method of 

calculating the caloric content of food products that are available in the modern market of the 

food industry were determined and established. The analysis of the obtained questionnaire 

results taken from the students of the Lviv higher educational institutions has revealed that the 

motivational factor for choosing the products of the appropriate quality and engaging in motor 
activity is the subjective perception of the young person's understanding of the need for a 

healthy lifestyle. The level of knowledge and interests of young people in relation to this 

problem, as well as the number of students of higher educational institutions who are 

interested in the formation and implementation of these factors in their way of life is  

determined. 

The program of optimal ratio of rational nutrition and motor activity is developed; it contains  

well-defined recommendations, periodicity of meals, the most optimal food products, taking 

into account the glycemic index, and forms and means of motor activity.   

Keywords: Students, Youth interests, Rational nutrition, Motor activity 
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Abstract 
 

Інтегральним показником координаційних здібностей спортсменів ряд науковців 

вважають кидки предметів на точність (Н.Г. Озолін, 2004; В.Н. Платонов, 2015; 

В.А. Романенко, 2005). Нами проведені спеціальні дослідження точності кидків м`яча 

масою 0,5 кг з відстані 5 метрів кваліфікованих боксерів і фехтувальників. Дослідження  
включали багаторазові вимірювання точності на початку та в кінці основної частини 

тренувальних занять упродовж тритижневого етапу підготовки.  

За результатами точності кидків спортсмени поділилися на дві групи. До першої групи 

увійшли спортсмени з вищими показниками точності на початку основної частини 

заняття. В другу групу увійшли спортсмени з кращими показниками в кінці основної 
частини заняття. 

На наш погляд, подібний розподіл можна пояснити індивідуальними особливостями 

спортсменів щодо їх готовності до ефективного виконання спеціалізованої діяльності.  

Проведені додаткові дослідження в умовах моделювання змагальної діяльності (бойова 

практика), за участю незалежних експертів, показали, що у спортсменів першої групи 
результативність техніко-тактичних дій вища у першій половині змагальних поєдинків  

і погіршується в другій половині, а у спортсменів другої групи – навпаки.  

Експертна оцінка підтвердила наші попередні висновки щодо часу набуття оптимальної 

готовності спортсменів до виконання основної діяльності в процесі тренувальних і 

змагальних навантажень. Результати досліджень свідчать про доцільність застосування 
індивідуального підходу при плануванні тривалості тренувальних занять  

фехтувальників і боксерів.   

Keywords: інтегральний показник, координаційні здібності  
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Abstract 
 

Україна має великий рекреаційний потенціал, ефективне засвоєння якого може 

забезпечити не тільки більш повне задоволення потреб населення в оздоровленні та 

відпочинку, а й принести реальну економічну вигоду. Тому, вважає Ю. М. Мороз, 

формування ринку рекреаційних послуг вимагає врахування особливостей 
функціонування рекреаційних систем, основу яких складають природні та історико-

культурні ресурси, матеріально-технічна база та люди, які відпочивають [2, с. 60]. Але, 

на жаль, на сьогодні ще не достатньо використовується потенціал рекреаційно-

оздоровчої діяльності, як чинника удосконалення психічних і фізичних здібностей, 

відновлення та зміцнення здоров’я людини. 

У сучасний період парадигма освіти в сфері фітнесу та рекреації зазнала значних змін в  

усьому світі, що, на думку О. В. Андрєєвої, «зумовлено орієнтацією на принципово 

нове розуміння сутності фізичної рекреації та її ролі в освітній системі» [1, с. 221].  

Проблема готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту   до 

рекреаційно-оздоровчої діяльності є актуальною для сучасного суспільства, так як 
наявність або відсутність цієї готовності визначає, чи буде випускник працювати за 

фахом після закінчення закладу вищої освіти. Приймаючи рішення щодо своєї трудової 

діяльності, молоді фахівці перш за все визначають для себе сенс подальшого 

професійного самовизначення і доцільність професійного розвитку. У сучасному 

науковому розумінні поширюється світоглядна позиція вчених  щодо розуміння  
структури готовності майбутніх фахівців з  фізичного виховання та спорту до 

професійної діяльності.  

Аналіз наукової літератури та власний досвід викладацької діяльності дозволив у 

структурі готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до 

рекреаційно-оздоровчої діяльності  виділити такі компоненти, як мотиваційно-
ціннісний, пізнавальний, процесуальний та емоційно-вольовий Вказано на їх власну 

підструктуру, взаємозв’язок і взаємозалежність.  

Визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний), 

показники та рівні (низький, середній, високий) сформованості готовності майбутніх 

фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності.  

Keywords: Readiness, Specialists in physical education and sports, Recreational and health-

related activities  
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Abstract 

 

Становлення ринкового механізму в економіці України стало об’єктивним чинником, 

який зумовив низку реформ у всіх її галузях і сферах суспільного життя країни, у тому 

числі і царині туризму. Сучасний стан галузі туризму загалом є складним, що пов’язано 

із загостренням загальної економічної кризи й із внутрішньо- та зовнішньополітичними 

проблемами в країні та є наслідком впливу значної кількості об’єктивних і 
суб’єктивних  чинників. Вихід із  такого становища можна знайти в гармонійному, 

узгодженому, цілеспрямованому, всебічному, комплексному і збалансованому 

подоланні всіх наявних причин, що його спровокували. 

Основною ідеєю та змістом проведення реформ у туризмі є прагнення до позитивних 

конструктивних змін у процесі чи явищі, в яких вони відбуваються, встановлення  
рівноваги і стабільності, що передбачає урівноваження попиту та пропозиції,  

можливостей та потреб. Для досягнення такого стану важливим є не лише правильне 

оцінювання ресурсного забезпечення галузі та потенційних можливостей, а й 

урахування специфіки тої чи іншої сфери. 

Унікальність такої специфічної галузі економіки як туризм полягає у тому, що кожен 
споживач туристичного продукту може видозмінювати і модифікувати його залежно 

від своїх інтересів, вимог, можливостей і керувати ним у просторі і часі. Основне 

призначення туристичного продукту полягає у задоволенні потреб людей щодо їх 

переміщення, перевезення та розміщення з оздоровчою, пізнавальною, професійною 

метою.  

Географічне розташування України, її архітектурна й історико-культурна спадщина, 

природні та рекреаційні ресурси зумовлюють і сприяють багатофункціональному 

розвиткові туристичних підприємств. Об’єктивно необхідною стає модер нізація галузі 

та створення передумов для розбудови необхідної інфраструктури. Відповідно, 

основним завданням у процесі реформування і відповідної трансформації туристичної 
сфери має бути створення умов для повного й усебічного задоволення інтересів  

споживачів туристичного продукту і, на основі цього, підвищення ефективності 

діяльності туристичних підприємств до рівня, що забезпечував би їх високу 

конкурентоспроможність на внутрішньому, європейському і світовому ринках.   

Keywords: реформування, туристична галузь, туристичний пр   
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Туризм, як свідчить досвід високорозвинених у цій галузі країн, є високодохідним 

джерелом і для підприємців, і з точки зору наповнення бюджет ів усіх рівнів, саме тому 

важливість його розвитку для України є беззаперечною. Особливу увагу слід приділяти 

залученню іноземних туристів, оскільки надходження від них є набагото суттєвішими, 

ніж від вітчизняних. Зокрема, проблема забезпечення місцями тимчасового 
розміщування туристів залишається не вирішеною.   

За даними держслужби статистики на кінець 2016 р. кількість колективних засобів  

розміщування в Україні становила 4256 одиниць, що на 6,9 %  менше від рівня 2014 р. 

Відповідно зменшилася кількість місць – до 375,6 тис. од. або на 7,5 %. Проте кількість  

розміщених у вказаних місцях розміщення має тенденцію до зростання. Так, за період 
2014–2016 рр. кількість розміщених збільшилася до 6,5 млн осіб, що на 1,1 млн осіб 

більше від початку досліджуваного періоду. Зросла також, розрахункова 

завантаженість на 1 місце розміщення впродовж року – з 13 осіб на кінець 2014 р., до 

17 осіб у 2016 р., що зумовлює об’єктивну необхідність збільшення місць  

розташування туристів. 

Будівництво готелів є довготривалим і дороговартісним процесом. Тому варіантом 

вирішення проблеми на цьому етапі може бути стимулювання розвитку відносно 

недороговартісного й швидкого в реалізації хостельного бізнесу. Це може не лише 

збільшити кількість потенційних місць розміщення, а й, при відповідному 

маркетинговому підході, додатково залучити туристів із низькобюджетними 
можливостями.  

Джерелом підвищення зацікавленості у веденні хостельного бізнесу може бути 

активізація уваги до нього з боку держави, з відповідними програмами розвитку, і 

популяризація його серед потенційних підприємців. Підґрунтям цьому має стати 

створення відповідного нормативно-правового забезпечення, яке б дозволило не лише 
розвивати бізнес у сфері хостельних послуг, але й стимулювати його поширення.    

Keywords: Туризм, місця тимчасового розміщування, готель, хl<  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman algı 

düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu; Celal Bayer Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 396 

“Kadın” ve 410 “Erkek” olmak üzere toplam 846 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı; 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

katılımcılarının demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci bölümde serbest 

zaman davranışlarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiş; son bölümde ise Esteve ve 
arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Gürbüz ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan “Serbest Zaman Anlamı Ölçeği” 

(BZAÖ) kullanılmıştır. BZAÖ’nin orijinal formu (a) aktif-pasif katılım (5 madde), (b) sosyal 

etkileşim (5 madde), (c) algılanan yeterlilik (4 madde), (d) boş zamanın kullanılırlığı  (5 

madde), (e) algılanan öz gürlük (5 madde), (f) içsel motivasyon (3 madde), (g) hedef yönelimi 
(3 madde) ve (h) iş ilişkisi (5 madde) olmak üzere toplam sekiz alt boyut ve 35 beş maddeden 

oluşmaktadır. Verilerin analizinde istatistiki yöntem olarak; frek ans, aritmetik ortalama, 

standart sapma; bağımsız örneklem için t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır.   Yapılan 

analiz sonuçlarına göre katılımcıların “cinsiyet” değişkenine göre “boş zamanın 

kullanılırlığı”, “algılanan özgürlük”, “hedef yönelimi” ve “iş ilişkisi” alt boyutlarında anlamlı 
farklılığın olduğu, “spor merkezlere üyelik durumu” değişkenine göre ise “algılanan 

özgürlük” alt boyutu hariç diğer 7 alt boyutta farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın 

ANOVA sonuçları incelendiğinde, katılımcıların “üniversitenin rekreasyonel tesislerinin 

yeterliliği” ve “düzenli olarak fiziksel aktivitelere katılma durumları” değişkenine göre çeşitli 

alt boyutlarda anlamlı farklılığın olduğu ve “haftalık boş zaman süresi” değişkenine göre ise 
anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sonuç olarak; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman algı düzeylerinin 

demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Üniversite Öğrencileri, Serbest Zaman Algısı 
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Abstract 

 

Purpose: The aim of the study was to examine the correlation between empathic tendencies  
and basic psychological needs of candidate physical education and sports teachers. 

Method: In this research, the general screening model which is one of the descriptive 

research methods is used. A total of 228 voluntary candidate teacher participated in the study; 

82 being female students (35.96) and 146 being male students (64.04). The data collection 

tool was composed of three parts: The first part  “Personal Information Form” included the 
questions about the students’ personal information. The second part included “The 

Interpersonal Reactivity Index (IRI)” used to measure empathic tendency of the candidate 

teachers. And the third part “The Scale of the Basic Psychological Needs (SBPN)” used to 

measure basic psychological needs of the candidate teachers. For the analyses of the data; 

Portable IBM SPSS Statistics v20 package software was used. Since there is not a normal 
distribution of the data non-parametric tests were performed. Mann-Whitney U test was used 

in pairwise comparison to explore whether or not empathic tendency and psychological needs  

of the students differed in terms of personal characteristics while Kruskal Wallis statistical 

method was used for multiple comparisons. Significance level was accepted as 0.05. 

Findings: It was seen that participant students’ Basic Psychological Needs Scale score was; 
Autonomy: 21,28±3,54, Competence: 19,84±4,32, Relationship: 23,35±3,59. Interpersonal 

Reactivity Index Subscale Scores; Fantasy Scale; 21,17±3,84, Empathic Concern: 22,78±3,14, 

Perspective-Taking: 21,54±3,21, Personal Distress: 18,87±4,96. 

Result: It was seen that the result of the study, there was a relationship between basic 

psychological needs and empathic tendency levels of the candidate teacher who studied at 
school of physical education and sports. It was discovered that there was a weak, positive and 

significant correlation between the basic psychological needs subscale relationship and 

empathic tendency levels [r (228) = +0,486; p<0.01]. 

Keywords: Empathic tendency, Basic psychological needs, Candidate teachers  
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Abstract 

 

Збереження нації та формування здорового способу життя є одним із найбільш 

важливих соціальних завдань суспільства. Це підтверджується прийнятою 

Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 

року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" і утворенням 

Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової 

активності.  

За твердженням фахівців, популяризуючи здоровий спосіб життя через широку 
соціальну рекламу цінностей оздоровчої рухової активності, слід формувати та 

підтримувати позитивну мотивацію у населення щодо фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. Саме тому для залучення якомога більшої кількості населення до 

фізкультурно-спортивних занять доцільно доводити до їх відома спеціальну 

інформацію за допомогою інформаційно-просвітницької діяльності.  

Ми провели опитування працівників фітнес-центрів м. Львова (тренери та інструктори 

(n=80), менеджери (n=20)) щодо вивчення їхньої діяльності із залучення різних груп 

населення до оздоровчих занять. 

Установлено, що 43,7% тренерів почали роботу з клієнтом після бесіди, коли він 

прийшов дізнатися у фітнес-клуб про можливість відвідування оздоровчих занять; 
12,5% опитаних зазначають, що клієнти прочитали рекламу, яка була розміщена у 

їхньому районі проживання, а 18,7% тренерів наголосили на розповсюдження  

інформації про роботу оздоровчого клубу через особисті зв’язки. Крім того,  15% 

тренерів стверджують що залучають нових клієнтів до занять за допомогою тих осіб, 

які вже відвідують їх оздоровчий заклад. Таким чином приклад друзів і знайомих є 
досить важливим для потенційного відвідувача фітнес-клубу. 

Разом з тим, 15% відвідувачів скористалися інформацією з поштової скриньки. Тобто, 

дієвість прямої реклами – очевидна. Також 25% осіб прийшли у фітнес-клуб займатися  

після відвідування спортивно-масових заходів у місті та 12,5% – після перегляду 

телепрограм, які демонстрували зміст одного з видів оздоровчого заняття. 

Отже, фітнес-клуби здійснюють рекламу діяльності свого закладу. Однак, засоби 

масової інформації недостатньо активні у проведенні інформаційно-просвітницької 

роботи щодо залучення населення до оздоровчої рухової активності. Саме тому 

доцільно систематизувати заходи, які б сприяли активізації населення до занять 

оздоровчими видами рухової активності.  

Keywords: рухова активність, інформаційно-просвітницька k 
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Abstract 

The key to successful development and theoretical substantiation of the system of future 

specialists’ professional training in physical education and sports for recreational and health-

promoting activities is to study the preconditions and achievements of the Ukrainian high 

school Departments of Physical Recreation. In 1958, the Committee on Physical Culture and 

Sports under the Council of Ministers of the former USSR developed curricula for the 
institutes of physical culture on the specialty "Physical Culture and Sport". In 1961 curricula 

in specialization Physical Culture and Sports for pedagogical and sports faculty were 

developed. The term of study was 4 years. Since 1972, physical culture institutions have 

started to prepare specialists in physical education and sport in two specialties: 2114 "Physical 

education" and 1906 "Physical culture and sports". Since 1978, the institutions of physical 
culture have created the preconditions for future specialists profile preparation in physical 

education and sports in recreational and health-promoting activities. Since 1982, for the first 

time physical education institutions’ curricula provided 290 hours for specialization "The 

organization of mass fitness and health-related activity and tourism”. In the 90
s 
of the 

20
th
 century, when Ukraine became an independent and sovereign state, the institutions of 

physical culture received more freedom of choice and autonomy. Each institution developed 

and approved its own curriculum.  

Keywords: Physical education and sports, Recreational and health-promoting activities, 

Specialists in physical education and sport 
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Öz 
 

Bu araştırma, takım ve bireysel spor ile uğraşan üniversite öğrencilerinin relatif kuvvetlerini 

karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 10 basketbol oyuncusu, 10 futbol oyuncusu, 

10 yüzücü ve 10 atlet olmak üzere toplam 40 sporcu katılmıştır. Sporcuların, skuat, leg 

extension, leg press, bench press, butterfly, biceps kuvvet hareketlerinden tek tekrarlı 
maksimal ölçümleri alınmıştır. Takım sporlarında ortalama yaş: 23.25 yıl, bireysel sporlarda 

ortalama yaş: 21.10 yıl olarak tespit edilmiştir. Daha sonra bu ölçüm değerleri,  kaldırılan 

maksimal ağırlık/vücut ağırlığı formülü ile hesaplanarak sporcuların relatif kuvvetleri 

bulunmuştur. Veriler SPSS 17.0 programı ile değerlendirilmiş verilerin analizi bağımsız  

gruplarda t-test ile yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p0.05). Bunun nedeni ölçüm alınan 
kuvvet hareketlerinin 4 branş için önemli kas gruplarına yönelik olmasından dolayıdır.  
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Öz 
 

 Futbolda, yüksek fiziksel gereksinimleri olan aralıklı sporlarda; sıçramalar, yön 

değiştirmeler, yüksek hızda koşular ve sprintler gibi, sıkça uygulanan yoğun aktiviteler 

görülmektedir. Futboldaki performans hem dayanıklılık hem de toparlanma kapasitesiyle 

yakından ilişkilidir. Egzersizi takiben kandan laktatın uzaklaştırılmasının bir sonraki 
performans için; özellikle de sonraki egzersizler tekrarlı ve yüksek yoğunluklu ise önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; futbolculara uygulanan farklı kombine antrenman metotlarının, kan 

laktat düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Bu araştırmaya, Denizli Süper Amatör Liginde 

oynayan Serinhisar futbol takımındaki 17 sağlıklı erkek futbol oyuncusu gönüllü olarak 

katılmıştır. Futbolculara 2 ayrı gün kombine antrenman uygulanmıştır. Birinci gün sıçrama 
ağırlıklı çalışmaların olduğu antrenman, ikinci gün sürat ağırlıklı çalışmaların olduğu 

antrenman uygulanmıştır. Çalışmalar 5 gün ara ile yapılmıştır. Her futbolcunun antrenman 

bitiminden 3 dakika sonra kulak memesinden kan laktatları alınmıştır. Futbolcuların kan 

laktat cevaplarına ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve standart sapma değerleri ile 

hesaplanmıştır. Parametrik varsayımlar karşılandığı için futbolcuların ön tes t-son test 
arasındaki ortalamalarını karşılaştırmak için Paired t-test analizi yapılmıştır.   
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Abstract 

 

In the theory and practice of shotgun, there is a need to address the new requirements and 

tasks that relate to various aspects of the sports training of shooters in connection with 

changes in the rules of the competition. Competition rules are the main document that sets 

requirements in one or another form of sport. The changes and additions that came into force 

in 2013 in accordance with the international rules of the shotgun competition [1] are 
described. During 2017-2018, the International Shooting Sport Federation (ISSF) also made 

changes and additions to the rules of the shotgun competition. In particular, the firing program 

for women has been changed. So, at the skeet and trap events, women carry out not three, but 

five series of 25 targets, that is, the qualifying program foresees the performance of 125 shots. 

This leads to adjustments in athletes’ training.  

According to the competitive program in the team scoring, mixed couples are provided, so-

called mix - exercises, both skeet and trap. The exercise is carried out in two stages: 1
st 

stage - 

qualification (2 athletes perform 75 shots each); 2
nd 

stage - finals (held according to the 

scheme of the personal championship finals). 

The changes were made to the finals order. The final consists of a series of rounds with 
progressive elimination. The exercise Trap is performed by the finalists only who make one 

shot for each target. 

At the skeet, each athlete has 10 s to enter a firing spot after the previous athlete left it and 30 

seconds to make shots according to the competition program. At the trap, each athlete has 12 s 

to prepare for the shot. 

It is forbidden to carry out any simulation exercises before the series, which are performed 

with or without a gun. They can be performed on a firing range free of shooting.  

Thus, the change in the rules of the competition leads to the implementation of new 

approaches to the tactical training of athletes in shotgun.   

Keywords: Shotgun, Training of athletes, Competition rules 
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Abstract 

 

Здоров’я школяра, його фізичний і психологічний стан значною мірою залежить від 

умов життя, процесу навчання у школі та діяльності яку учень проводить після школи. 

Все більше фахівців вказує на те, що з кожним роком кількість школярів з 

різноманітними захворюваннями зростає. Основною причиною такої ситуації 

називають недостатню рухову активність дітей.  

Школа не має можливості забезпечити у повній мірі необхідний дитині рівень фізичної 

активності, тому діяльність якою займається учень у позашкільний час є надзвичайно 

важливою. Наше дослідження показує що більшість школярів проводять свій вільний 

час пасивно, натомість активними видами діяльності у свій вільний час займається  

лише кожен четвертий учень. Тобто займаються у будь-яких спортивних секціях чи 
танцювальних гуртках 25,5% школярів 5-9 класів, натомість 79% школярів зазначають, 

що щодня переглядають телепередачі чи слухають музику під час дозвілля. 75,8% 

щодня проводять свій вільний час у соціальних мережах, 66,8% - за екранами 

комп’ютерів. Таке проведення свого дозвілля значно знижує рівень фізичної активності 

дітей, що може призвести до погіршення рівня здоров’я школярів.  

Keywords: фізична активність, школярі, дозвілля 
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Abstract 

 

Під час спортивних занять часто потрібно відслідковувати рухи спортсмена. На 

тренуванні, одночасно з контролем, наставником здійснюється керування спортсменом 
з метою уникнення ним неправильних рухів. Допоміжним для цього з технічної 

сторони є відеозаписуючі системи, які здійсгюють фіксацію рухів спортсмена 

з декількох точок. Відеофіксація крім переваг має також і недоліки. Зокрема потрібно: 

вести відеозйомку  з декількох ракурсів; розміщати маркери на тілі спортсмена; 

закуповувати дороговартісні відеокамери, потужні комп’ютери та програмне 
забезпечення; враховувати обмежену за розмірами зону  відеозйомки; залучати групу 

фахівців для проведення спеціалізованої відеозйомки.  

Альтернативою для відеозйомки є застосування сучасних, недорогих мікроелектро-

механічних систем (МЕМС). Зокрема для відслідковування рухів ми застосували 

комплекс гіроскоп-акселерометрів, що містять датчики кутової  швидкості та датчики 
прискорення. Ця МЕМС система  (MPU – 6050 GY-521) має додатковий контролер, 

який здійснює розрахунок прискорення чи кутової швидкості, забезпечує цифрову 

фільтрацію. Крім цього контролер забезпечує зв’язок датчика з зовнішнім світом по 

спеціалізованому інтерфейсу.  В роботі проведено вибір каналу зв’язку. Нами 

використані недорогі радіомодулі   RF24101+. Застосовано вільно розповсюджуване 
програмне забезпечення для аналізу і обробки отриманих даних МЕМС-системи. 

Візуалізація прийнятої інформації може здійснюватися в польових умовах проведення  

занять на ноутбуці у тренера. 

Для візуалізації рухів спортсмена використовується математична модель тіла 

спортсмена. В цій моделі враховуються ланки тіла на які можна одягнути чутливі 
елементи. Для дослідження і візуалізації руху спортивних снарядів необхідно 

вмонтувати датчики в спортивні снаряди (м’яч, ядро, диск, молот, стріла, спис). При 

цьому необхідно включати два GPS модулі: один на метальнику, а інший – в снаряді. 

Таким чином запропоновані в роботі недорогі системи акселерометр -гіроскоп (MPU-

6050 GY-521 з GPS модулями) можуть бути використані для вдосконалення  
тренувального процесу спортсменів-метальників.   

Keywords: мікроелектро¬механічні системи (МЕМС), акселером 
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Abstract 

 

На сучасному етапі розвитку спорту для досягнення конкурентного результату 

необхідно враховувати передові технології тренування та раціонально використовувати 

науковий досвід з різних областей знань. Важливим методом дослідження сучасної 
науки є моделювання в основі якого лежить системний підхід. Обгрунтування 

методології системного підходу та математичного моделювання у вивченні об’єктів і 

процесів різної природи, а також стосовно фізичного виховання та спорту є 

актуальним.  

Системний аналіз з використанням математичних моделей є одним з найбільш 
перспективних напрямків наукових досліджень. Основним джерелом отримання  

вхідної інформації є кількісні значення певних параметрів процесів, що досліджуються. 

Виміри здійснюються із застосуванням приладів, що мають похибку, тому проводиться 

їх обробка, яку необхідно враховувати в процесі аналізу. Останнє обумовлено тим, що 

заміряні дані містять важливу інформацію про досліджуваний об’єкт.  

Проведений аналіз частот серцевих скорочень людини, які визначались на протязі 12 

годин з 12 секундною тарифікацією вимірювань. Основна увага приділена 

експериментальному та теоретичному виявленню прихованих періодичностей, зроблені 

відповідні висновки.  

Розглянуто моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей. 
Моделювання процесу формування рухових навичок належить до побудови моделей в  

умовах значної невизначеності. До об’єктів, які вивчаються за допомогою 

математичних моделей відносяться: вікова динаміка функціонального стану серцево-

судинної системи та рухової підготовленості дітей та підлітків; режими виконання  

фізичних вправ та їх вплив на результативність діяльності; процес рухової підготовки 
дітей та підлітків. Математичні моделі вказаних процесів грунтуються на обробці 

даних отриманих, як в безпосередньому виконанні відповідних вправ, так при 

здійсненні певних факторних експериментів. Проведені дослідження дозволили 

визначити ефективність і надійність планів факторного експерименту у визначенні 

результатів дії різних режимів роботи на зміну функціонального стану і здатності до 
навчання рухів юних гімнастів. Перспективою подальших досліджень є розробка і 

обгрунтування ефективності використання експертних систем та систем підтримки 

рішень у процесі навчання і розвитку рухових здібностей досліджуваних осіб.   

Keywords: системний підхід, математичне моделювання, фізи  
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Abstract 

 

Motor activity is a component of healthy lifestyle in different countries in the world. In recent  

years, to find the solution of problem in optimization the motor activity of population 

(especially young people) the developers of mobile applications were involved. There are 

offered many applications for gadgets that can perform the role of personal fitness trainer: to 

determine the content of independent recreational classes, capacity and intensity of physical 
activity, to control the effect on the body, to evaluate the health effect. We have described 

separate thematic mobile applications. 

The mobile application “Map My Fitness” includes over 600 varieties of fitness and can be 

synchronized with more than 400 devices. It makes possible for user to see complete picture 

of own achievements. The “Map My Fitness” records data by GPS about the tempo, distance, 
and calories burned down during training. The latest version of this application is compatible 

with Android Wear and Apple Watch, and the premium version offers personalized training 

programs and opportunity to control the heart rate zone. 

The application “Workout Trainer” offers training with step -by-step instruction and video 

support for free. There are different types of training (for the ideal press, correction of 
problem areas of the figure, normalization of body weight, etc.). This application gives  

opportunity to create own program by user. 

The application “Nike + Training Club” offers training program developed by professional 

athletes and celebrities. Training of three levels complexity is aimed to develop strength and 

endurance. It is possible to choose basketball, tennis or workout in the gym. An application is  
available to broadcast by Apple TV, Chromecast or HDMI cable.  

The application “Yoga Studio” offers more than 70 classes of yoga and meditation that are 

aimed to develop strength, flexibility, relaxation balance sheet. Duration of classes is from 10 

to 60 minutes taking into account the level of physical state. The “Yoga Studio” makes it 

possible to create your own classes with 300 asanas presented in the library, to download the 
video and play them without internet connection in the future. 

The application “Lose It” is equipped with a calorie counter, a designer cooking recipes and 

has a plan-training program. This application has a pedometer and can be synchronized with 

above mentioned and other applications for health and fitness. 

Finally, the popularity of gadgets, especially among youth, can promote interest and promote 
health-improving motor activity, motivate and increase the number of people involved in 

fitness classes.  
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Abstract 

 

У спортивному тренуванні, фізичному вихованні, фізичній реабілітації все більшого 

значення набуває застосування спеціалізованих тренажерів. Це пояснюється  

можливістю чітко дозувати навантаження, кількісно вираховувати енерговитрати, 

здійснювати контроль техніки рухів, оцінювати реакцію організму на навантаження, 

оперативно змінювати та індивідуально підбирати програму занять, вибірково впливати  
на відповідні м’язеві групи, цілеспрямовано розвивати необхідні фізичні якості.  

Однією з обов’язкових умов досягнення високих результатів є ступінь оволодіння  

спортсменом технікою спеціалізованих рухів, закономірності виконання яких 

грунтуються на сучасних наукових дослідженнях. Експрес аналіз просторово-часових 

параметрів руху штанги у важкій атлетиці здійснюється за допомогою розробленої 
оптико-електронної системи. Вона містить напівпрозорий екран на який проектується 

модель траекторії руху, а також за допомогою лазерного випромінювача закріпленого 

вздовж осі грифу штанги відтворюється траекторія в процесі виконання вправи.  

Для об’єктивного контролю виконання змагальної вправи (присідання зі штангою) в  

пауерліфтингу розроблений пристрій дистанційного визначення кута нахилу стегна 
відносно гомілки. Він містить джерело світлового потоку направленого 

перпендикулярно до сагітальної площини тіла спортсмена за яким розташований екран 

з відповідно відтворюваною на ньому проекцією тіньового контуру. 

Для територіально віддалених один від одного учасників впроваджено змагальний 

компонент, який забезпечується використанням тренажерів та інтернет технологій.    

Keywords: спеціалізовані тренажери, техніка рухів, дистан  
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Abstract 
 

Актуальність. Високий темп розвитку професійного та аматорського спорту в робить 

актуальним питанням  профілактики та вирішення проблем травматизму та оптимізації 

функціонального стану спортсменів. 

Травматизм є невід'ємною і негативною частиною професійного і олімпійського 
спорту. Згідно статистичних даних середня кількість спортивних травм на 1000 осіб, 

складає 4,7-5 за різними джерелами.  

Спільні зусилля науковців та практичних спеціалістів за останні роки дозволили дещо 

зменшити відсоток спортивного травматизму. Однак, ці показники все ще залишаються  

доволі високими.  

Спортивна реабілітація є одним з прогресивних напрямів щодо профілактики та 

найбільш повної ліквідації наслідків спортивних травм.  

Правильно застосовані психотерапевтичні заходи під час комплексної фізичної 

реабілітації в посттравматичний період дозволяють домогтися зменшення строків 

відновлення пацієнта(спортсмена), і відносно швидкого повернення до професійного 
спорту (у випадках, коли немає уражень не сумісних зі спортивною діяльністю)  

Мета роботи: обгрунтувати необхідність застосування ЛЛМ   методики (з  

використанням  «Аплікаторів Ляпко» )  у комплексній реабілітації спортсменів, які 

отримали травму підчас занять в тренувальних залах чи безпосередньо на змаганнях, і 

досягти швидкого відновлення їх функціонального стану. 

Впродовж останніх 5-років ми проводили реабілітаційні заходи зі спортсменами різних 

видів спорту із застосуванням  «Аплікаторів Ляпко» у посттравматичний період. Свою 

увагу приділяли в більшості випадків спортсменам-одноборцям (бокс, карате, 

кіокушинкай карате, айкідо та інші види боротьби) у зв’язку з приналежністю членів  

науково-дослідної групи саме до цих видів. 

За результатами нашої роботи ми можемо стверджувати, що власне застосування  

«Аплікаторів Ляпко» дозволяє суттєво скоротити посттравматичний період спортсмена. 

Час загоєння травм суглобів, розтягнення мязів, набряків, забоїв скорочується в 

середньому вдвічі.   

Keywords: аплікатори Ляпко бокс, карате,спортивний травма  
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Abstract 

 

Основою ефективного функціонування персоналу будь-якого підприємства чи 

організації є створення належної мотиваційної основи. Суть його полягає у заохоченні 

працівника виконати свою роботу якісно, швидко і з найменшими затратами.  

Перші теорії мотивації сформувалися з історичного досвіду поведінки людей. Широко 

відома теорія мотивації, яка застосовується і досі – це теорія «батога і пряника» – метод 
заохочення і покарання. 

Вперше термін «мотивація» застосував німецькй філософ А. Шопенгауер у статті 

«Чотири принципи достатньої причини», у якій він довів, що мотиви – це внутрішнє 

бажання людини, яке виражається у вчинках.  

А. Маслоу сформував теорію потреб у 1943 році, в якій відображено безмежний світ 
потреб людей і їх вплив на ефективність праці. Теорію потреб зображено у вигляді 

піраміди, яка складається з п’яти груп: фізіологічні потреби, безпека, спілкування, 

повага, самовираження. 

Спираючись на теорію потреб А. Маслоу, в 50-х роках Макгрегор сформував дві теорії 

«Х» та «У», які виникли через неефективне використання виробничого потенціалу 
працівників. Теорія «Х» ґрунтується на тому, що людина є ледачою істотою, яка не 

здатна чітко, якісно і своєчасно виконувати свою роботу. Теорія «У», своєю чергою, 

повністю протилежна теорії «Х». У ній йдеться про те, що людина працює у своє 

задоволення. Враховуючи усі особливості працівників, потрібно створити комфортні 

умови для переходу з однієї категорії в іншу. 

Для з'ясування підстав задоволення або незадоволення роботою, а також причин 

підвищення і зниження продуктивності праці Ф. Герцберг у 1959 р. розробив 

двофакторну теорію мотивації – «теорія задоволення працею». Ф. Герцберг зробив 

висновок, що задоволення пов'язане з внутрішніми змістовними характеристиками 

роботи, а незадоволення – із зовнішніми характеристиками, контекстом роботи. У  
результаті досліджень усі чинники, що впливають на діяльність людини у виробничій 

ситуації, були розділені на мотивувальні ("мотиватори") та гігієнічні.  

Отже, ефективна діяльності працівників в основному залежить від раціональної 

мотивації, заснованої на принципах вибраної теорії.  Якщо не створювати відповідних 

умов для активності людини і тим більше обмежувати її прагнення, то це стримуватиме 
розвиток мотиваційних чинників.  

Keywords: Мотивація, діяльність підприємства, персонал, по  
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Abstract 

 

The study examines the use of aerobics in the physical education of elementary school 

students. Despite the fact that today there is a large number of scientific studies on the 

application of aerobics in physical education, but they all relate to the more adult category of 

children, which makes our research very relevant. The author's program included the 

introduction of aerobics in physical education lessons in three variants, namely: variant "A" - 
as a warm-up (types of walking and running, FSE (free standing exercises) - 100% or 30 

lessons), option "B" - in the main part of the lesson (the study of theoretical material, the 

study of the basic steps of aerobics and complexes of aerobic exercises, advanced complexes - 

70% or 21 lessons), and variant "C" - a combination of aerobics with game activities (games  

accompanied by music, aerobics games, games with alternation in pace and tact - 30% or 9 
lessons). The developed program contained clear guidance on the use of one or more options 

for the use of aerobics in a physical education lesson, based on the principle of availability, 

adequacy, differentiation, gradual increase in load and cyclic ity. Aerobics should be 

considered not as a separate section of the program, but as one of the means of physical 

culture in the school, where the teacher creates optimal conditions at the lesson for the 
successful physical development and physical fitness by aerobics. It has been statistically 

confirmed that the author's program has had a positive impact on the level of somatic health 

of children, Ruffie's test results, and physical fitness. 

Keywords: Children of elementary school age, Physical education lessons, Aerobics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -319-  
 

Activation of External Vocabulary by Phraseology 

 

Khrystyns BOVKİT 
Lviv State University , Lviv, UKRAINE 

 

 

Abstract 

 

Вивчення іноземної мови у немовному виші має свою специфіку. За період навчання  

студент повинен оволодіти таким словниковим запасом, щоб могти зорієнтуватися в  

іншомовному просторі та розуміти основний обсяг професійної лексики. Робота зі 

спеціалізованими текстами є часто складною та одноманітною, що може призвести до 

втрати зацікавленості студента у вивченні іноземної мови. У зв’язку з цим, перед нами 
постало питання використання завдань після опрацювання текстового матеріалу, які б 

могли дещо урізнобарвити  навчальний процес, внести експресію та образні асоціації.  

 А що краще надасть думці влучності, сприятиме  розвиткові особливої образності 

розмовної мови студентів?  Звичайно фразеологізми. Про фразеологію написано багато 

статей, книг, дисертацій, а інтерес до цього розділу мовознавства не зникає ні серед 
дослідників, ні серед небайдужих до слова та мови.  

Ми здійснили вибірку соматичних фразеологізмів, що можуть бути використані для  

практичних завдань студентів спеціальності «фізична терапія та ерготерапія», а саме в  

опрацюванні таких тематичних розділів: „Körperbau“, „Gesundheit des Menschen“, 

„Atmungssystem“, „Herz- und Kreislaufsystem“, „Neurologische Erkrankungen“.  Для цього 
ми охопили фразеологізми, які містили  такі компоненти частин тіла: Auge, Mund, Ohr, 

Haar, Gesicht, Hals, Hand, Bein, Körper, Herz, а також Gesundheit. Загальна кількість   

досліджуваних  соматичних фразеологізмів становить 365.  

Класифікувавши ці фразеологізми, ми отримали результати: фразеологічні зрощення  

(ідіоми) становлять 14% (Haare auf den Zähnen haben, nicht auf den Mund gefallen sein), 
фразеологічні єдності 53 % (die Wände haben Ohren), фразеологічні сполучення 18 % 

(freie Hand haben), фразеологічні вирази 15% (die Augen sind der Spiegel der Seele) 

загальної кількості досліджуваних одиниць. 

Таким чином, важливим завданням викладача іноземної мови є розширення мовного 

кругозору студентів, одним з шляхів вирішення якого може бути ознайомлення їх із  
фразеологією німецької мови. Практична цінність роботи визначається тим, що її 

результати можна застосувати для розв’язання практичних проблем на заняттях 

німецької мови, а також можуть бути використані для проведення подальших 

досліджень у даній сфері.  

Keywords: Фразеологізми, класифікація соматичних фразеол 
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Abstract 

 

Студенти-спортсмени переносять вдвічі більше добових енерговитрат як звичайна 

людина (Сігіда Р.С., 1996).  

Мета дослідження – встановити реагування швидкісно-силових якостей студентів-

спортсменів на час дня за рахунок визначення зміни максимального показника стрибка 

вверх з місця (за В.М.Абалаковим) упродовж навчально-тренувального дня. 

У дослідженні брало участь 77 студентів-спортсменів ЛДУФК різної спеціалізації та 

кваліфікації, яких було розподілено на декілька груп в залежності від часу початку 

проведення навчально-тренувального заняття впродовж дня. У групу А (n=40) – всі, хто 

постійно починав займатися згідно з розкладом занять з СПВ о 15.00 год. Група Б 

(n=22) – початок навчально-тренувальних занять о 17.00. Група В (n=10) – о 19.00, а 
також група Г (n=5) – всі студенти, які займалися в різний час дня.  

Динаміка максимальної висоти стрибка  вверх впродовж дня в групі А виявилася 

однопіковою. Розмах коливань максимальної висоти стрибка вверх становив 4,5 см. 

Значення даного показника найвище о 15
00

 год. (57,3 см), а саме в час постійного 

проведення навчально-тренувальних занять. 

Динаміка даного показника впродовж дня у групі Б була також однопіковою, пік –  

максимум припав на 17
00

 год. і дорівнював 59,5 см. Розмах коливань досягнув 4,4 см. 

Група В найкращий показник показала о 19
00

 год., що дорівнював 56,7 см. У групі Г 

денна динаміка максимальної висоти стрибка вверх була зигзагоподібною в першій 

половині дня та однопіковою в другій половині дня. Акрофаза випала на 17
00

 год. і 
становила 52,6 см. Розмах коливань висоти стрибка вверх з місця впродовж дня склав 

6,4 см.  

Висновок: максимальна висота стрибка вверх з місця чітко залежить від часу 

проведення навчально-тренувальних занять. Це спостерігалося у групах А, Б, В. У групі 

Г (5 чол.) даний показник хвилеподібно змінювався впродовж дня, так як навчально-
тренувальні заняття проводилися в різний час дня.  

Сигида Р.С. Особенности организации ритмостаза у подростков с различной 

адаптацией к учебным нагрузкам - Ставрополь, - СГУ, - 2004, – 155 с. 

Keywords: стрибки, студенти, заняття,біоритми  
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Abstract 
 

В роботі проведено аналіз рівня втоми спортсменів - одноборців підчас участі в  

змаганнях з куміте в кіокушинкай карате.  

Більш ніж двадцятивосьмирічний досвід участі в змагання різного рівня, суддівства та 

підготовки спортсменів до турнірів, аналіз перемог та поразок  призвели до пошуку та 
розробки нових методик до визначення рівня втоми спортсмена підчас участі в  

турнірах різного рівня і способів їх швидкого відновлення після значних 

психофізичних навантажень          Питанням дослідження психофізичного стану 

спортсмена підчас участі в змаганнях займалися фахівці у різних видах спорту, засобам 

та методам відновлення присвячено  багато праць як вітчизняних так і зарубіжних 
спеціалістів. Однак методикам експрес-діагностики рівня втоми спортсмена підчас 

змагань та його швидкого відновлення в кіокушинкай карате раніше не досліджувалося.  

Метою даної роботи є аналіз рівня втоми спортсменів – каратистів як при підготовці до 

змагань так і безпосередньо підчас участі у самих змаганнях. А також зниження рівня 

втоми каратиста засобами ката.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні поставлені завдання: 

визначали ступінь втоми спортсменів – одноборців неінвазивними методами за 

частотою серцебиття ( ПАК «Омега-С»), за допомогою методу японського професора -  

психіатра Акіоші Кітаока, та за рівнем рН слюни, як при виступах на змаганнях з  

куміте в кіокушинкай карате так і на тренуваннях під час підготовки до поєдинків.  

Підібрані нами фізичні навантаження аналогічні (адекватні) змагальним по впливу на 

організм спортсмена, дали змогу досліджувати рівень втоми спортсмена, який 

максимально наближений до змагального, безпосередньо в тренувальному залі із 

застосуванням більшої кількості обладнання та фахівців. Визначено  вплив  деяких ката 

на зниження рівня психофізичної втоми спортсмена.  

Keywords: карате, кіокушинкай, ката, втома  
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Support of Mass Sport as a Social Mission of Fitness Clubs in Ukraine 
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Abstract 

 

Socially responsible activity in business is generally accepted rule in the modern world but in 

Ukraine, it is in the becoming stage. The representative offices of foreign companies are the 

most active in its development because they have experience and can "carry" and adapt it to 

our society. Caring of health and improving the quality of human’s life should become the 

mission of each organization, institutions of physical culture and sport direction in particular. 
That is why we see relevant research of social responsibility in the activities of various 

organizations, including fitness clubs of Ukraine.  

The research of state of fitness industry in Ukraine testifies about functioning of 1419 clubs. 

The largest number of them has networks: “FitCurves” - 153 clubs, “SportLife” - 56 clubs, 

“Malibu” - 38 clubs, “AthletiCo” - 23 clubs. Preservation of the leading positions of the 
named networks in the market requires a steady positive image and reputation. Generally 

known that their socially responsible activity can become the key to this. “FitCurves” and 

“SportLife” are international, popular networks in the country, therefore, exactly their aspect 

of social responsibility was explored. 

“FitCurves” fitness club network regularly organizes events of social and charitable direction. 
There were supported a number of such projects during 2016-2017 years: social action "To 

live better", social and educational fitness tour "Live dancing" and charity party “PinkParty”. 

“FitCurves” fitness club network has got the status of "Social badge of responsibility". 

An analysis of the activity of the “SportLife” ftness club network shows that social 

responsibility is important and inherent in its work. This network directs significant part of its 
profit to financing variety of physical and sport events. There were conducted and supported 

in 2016 - 22 events, in 2017 - 40. All events were massive and there from 80 to 9000 persons 

took part. “SportLife” supports as regular (fitness festival, championship of family sports, 

marathons, etc.) as other events (family festival “Family Day”, an idle run "The Rolling 

Stones Trail", extreme running competition “Race Nation”, etc.). 

To our opinion, creation of conditions for fitness classes, improvement of quality of life for 

target groups of population (which are socially not protected, unable to pay fully for classes, 

need a special regime and arrangement of places for class), their availability could contribute 

the preservation of leading positions, supporting of the positive image, further development of 

socially responsible network activities "FitCurves" and "Sport Life". 

Keywords: Social responsibilitiy, Fitness clubs 
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Ways of Improvement of Training System in Women Wrestling 
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Abstract 

 
Основними інноваційними аспектами методики фізичної підготовки жінок-борців є 

цілеспрямований розвиток фізичних якостей у відповідності з фазами ОМЦ 

спортсменок, створення міцної бази швидкісно-силового потенціалу, розвитку 

спеціальної спритності і застосування в педагогічному контролі найбільш 

інформативних тестів. Все це базується на ефективній реалізації явища навантаженої 
гіперандрогенії, яка позитивно впливає на маскулінізацію спортсменок, що в свою 

чергу, сприяє інтенсивному розвитку фізичних якостей 

 

Keywords: Вільна боротьба, жінки, напрями підготовки  
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Physical Therapy of Second Mature Age Women After Mastectomy in the Postoperative 

Period 
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Abstract 
 

The investigation is devoted to the problem of physical therapy of women of second mature 

age after the mastectomy in the postoperative period. The aim of investigation was to work 

out the program of physical therapy and check its efficiency. The program made complex 

effect on physical, functional and psycho-emotional state of women and has been based on a 
synthesis of existing methods of physical therapy of cancer patients, individual selection of 

means of physical therapy according with the basic concepts of rehabilitation. The basic 

components of the proposed program were – rehabilitation examination to determine the 

major problems of the patient and forecast the results of the rehabilitation intervention, 

planning of rehabilitation interventions, implementation of rehabilitation interventions and 
evaluation of the results and their comparison with predicted ones. 

The algorithms of rehabilitation examination and rehabilitation interventions according with 

the periods of rehabilitation and problems identified in patients after surgery have been 

developed with a purpose to make easier the practical implementation of the program. A 

pledge of the efficiency of physical therapy program for women after mastectomy was 
consistent and full implementation of the tasks being set that made it possible to maximally 

improve the physical and functional state of the patients, which will improve quality of life 

after discharge from hospital. 

40 women of the second mature age participated in the investigation after the mastectomy 

operation according with Madden techniques. Two groups of patients (20 women in each) 
have been formed according with the type of operation and age by mean of random sampling 

(10 patients with right sided and 10 with left sided mastectomy in each). The investigation has  

been carried out on the basis of the Breast Cancer Department of Lviv Oncological Center. 

The results being obtained confirm efficiency of the offered method of physical rehabilitation 

and could be the reason for its practical introduction. 

Keywords: Physical therapy, Breast cancer, Mastectomy, Rehabilitation examination, 

Program of physical therapy 
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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı farklı ısınma protokollerinin (post aktivasyon potansiyel modeli ısınma 

ve pasif germe modeli ısınma) erkek sporcularda statik bacak kuvveti üzerine etkilerini 

incelemektir. Çalışmaya (Yaş: 22.18 (1.81) yıl; Boy: 175.48 (5.67) cm.; vücut ağırlığı: 76.01 

(10.71) kg.) 44 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcular rastgele 
örneklem yöntemi ile post aktivasyon potansiyel grubu (PAPG) (n=15), pasif germe grubu 

(PG) (n=14) ve kontrol grubu (KG) (n=15) olmak üzere üç farklı gruba ayrılmıştır. Çalışmaya 

katılan tüm sporcuların tekrarlı sprint testine ait ilk ölçüm değerleri koşu bandı üzerinde 8 

km/saat hızda 5 dakikalık ısınmayı takiben 5 dakikalık pasif dinlenme sonrası alınmıştır.  

Sporcuların ikinci ölçümleri birinci ölçümlerden 48 saat sonra uygulanmıştır. Araştırmaya 
katılan sporcuların verilerinin analizinde tekrarlı ölçümlerde iki yönlü ANOVA testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar; farklı ısınma protokollerine tabi tutulan sporcuların ilk test ve son 

test statik bacak kuvveti skorlarına ait grup zaman etkileşiminde anlamlı farklılığın olduğunu 

göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak, pasif germe modeli ısınmalar düzenli spor yapan 

sporcularda statik bacak kuvvetinde azalmaya neden olurken, post aktivasyon potensiyel 
modeli ısınmalar ise artışa neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Statik germe, PAP ısınma, Statik bacak kuvveti  
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Abstract 

 

Актуальність досліджень обумовлена необхідністю добору засобів для зняття 

стресових та депресивних станів при  підготовці каратистів до головних змагань.  Під 

час значних тренувальних та змагальних навантажень (куміте) у змагальному періоді 
спортсмен перебуває у різних психоемоційних станах в залежності від його рівня 

підготовленості. Крім того передстартовий психічний стан багато в чому 

обумовлюється індивідуально-психологічними особливостями спортсмена, в тому 

числі типом вищої нервової діяльності і темпераментом.  

Мета – вивчити ефективність застосування приладу електростимуляції  «ЕS–01.9 WEB» 
 для зниження рівня стресового та депресивного стану спортсменів-каратистів  на етапі 

безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте у кіокушинкай карате.   

Дослідження проводились на базі  клінічного санаторного комплексу «Молдова» м. 

Трускавець підчас проходження навчально-тренувальних зборів спортсменів –  

каратистів що входять до складу збірних команд України з Кіокушинкай карате. 
Об”єктом дослідження були 15 спортсменів-каратистів чоловічої статі, віком 18-25 

років. Реєстрували електроенцефалограму (ЕЕГ) апаратно-програмним комплексом 

«НейроКом», варіабельність ритму серця апаратно-програмним комплексом 

«Кардіолаб+ВСР» ТА «ОМЕГА-С», біоелектрограму (кірліанограму) камерою 

Короткова К.Г. для газорозрядної візуалізації (ГРВ), рівень головних гормонів в плазмі 
визначали на аналізаторі «RT-2100C», а також проводили біохімічний аналіз крові. 

 Експерементально перевірено та доведено, що застосування приладу 

електростимуляції «ES-01.9 WEB», на етапі безпосередньої підготовки до головних 

змагань з куміте у кіокушинкай карате, дає позитивний ефект у зниженні рівня 

стресового та депресивного станів спортсменів-каратистів.  

Keywords: депресивний стан, електростимуляція, кіокушинкk 
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Abstract 

 

Діяльність офіцерів запасу, особливо у відповідальних, складних ситуаціях, часто 

вимагає максимальних фізичних зусиль, швидкості дій, вправності і великої вольової 

напруженості. Тому, проблема поліпшення фізичної підготовки офіцерів запасу на 

сучасному етапі є актуальною. 

Мета: проаналізувати чинники, що впливають на професійну адаптацію офіцерів 
запасу. 

Результати та їх обговорення. Аналіз наукових досліджень показав, що на професійну 

адаптацію офіцерів запасу впливають багато чинників, серед яких: фізична 

підготовленість молодого поповнення; стан матеріально-технічної бази; місця фізичної 

підготовки в системі бойової підготовки; фінансування, що виділяється на її 
організацію та проведення; професійності керівників занять; рівня мотивації офіцерів 

запасу до занять фізичною підготовкою і спортом та ефективності проведення. Разом з 

тим, низка вітчизняних науковців стверджують, що рівень професійної адаптації 

офіцерів запасу залежить від фізичного та функціонального стану їхнього організму. 

Виявлено, що поліпшення показників військово-професійної діяльності відбувається на 
основі загальних механізмів адаптаційного процесу. Внаслідок цього досягається  

раціональні пропорції тіла, високий рівень функціонального стану і фізичної 

підготовленості, а також з’являються сприятливі можливості для ефективної військово-

професійної діяльності. У своїх працях учені стверджують, що військово-професійна 

діяльність протікає в умовах впливу багатьох несприятливих чинників, що вимагають  
мобілізації резервів організму офіцерів запасу для збереження рівня професійної 

працездатності. Отже, основою впливу фізичної підготовки на боєздатність офіцерів 

запасу є механізм адаптації, який формується упродовж декількох етапів. 

Висновки. Таким чином, виявлено, що під час довготривалої адаптації до фізичних 

навантажень спостерігається збільшення сили і витривалості організму. Це значною 
мірою визначається поліпшенням функціональних можливостей скелетних м’язів та 

апарату керування руховими реакціями. Тому, зазначені механізми адаптації до 

фізичних навантажень можуть послужити теоретичною основою організації фізичної 

підготовки, спрямованої на прискорення адаптації до військової служби офіцерів 

запасу, які починають свою професійну діяльність. 

Keywords: фізична підготовка, адаптація, офіцери запасу  
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Öz 

 

Tarih boyunca hükümdar saraylarında bilhassa Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler 

dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve türlü marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara 

arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Saraylarda görev yapan nedimler sohbet ve işret  

meclislerinde hükümdara eşlik etmekte, söyledikleri şiir ve nükteler ile icra ettikleri şarkılarla 

onu eğlendirmekteydiler.  

Nedimleri ilk kez bir düzene koyan, bu işi kurallara bağlayan Sasani devletinin kurucusu 

Babek oğlu Erdeşir’dir. O, nedimleri üç tabakaya ayırmıştır; asil süvariler ve şehzadeler ilk 

tabakayı, hükümdarın nedimleri ve ilim ehlinden sohbet arkadaşları ikinci tabakayı, komiklik 

yapan hokkabazlar, oyun ve eğlenceyle uğraşan kimseler ise üçüncü tabakayı oluştururdu. 

Erdeşir’den itibaren Sasani hükümdarları nedimleriyle aralarında perde ve belli bir mesafe 
bulundururlardı. Emevilerden Yezid b. Abdülmelik dönemine kadar Sasanilerin bu geleneği 

değişmeden uygulanmıştır. Yezid b. Abdülmelik ve Velid b. Yezid ise perdeyi kaldırdıkları 

gibi nedimlerin huzurunda raks etmekten ve çıplak durmaktan çekinmezlerdi. Yezid b. 

Abdülmelik eğlenceyi seven tabiatına yenik düştüğünden egemenlik kanunlarını hafife almış, 

meclisinde nedimlere konuşma, gülme ve kendisine cevap verme hakkı tanımıştır. O şaka ile 
de olsa yüzüne karşı kınanan ilk halife olmuştur. 

Görgülü, bilgili, erdemli, sır tutmasını bilen, iyi giyimli, kültürlü, güler yüzlü kişiler nedimlik 

yapabilirdi. Nedimlerin ilgi alanları arasında güzel yazı yazma, şiir, tıp, astroloji, içecekler, 

oyun ve eğlence meclisleri yer almaktaydı.  Nedimlik mesleği meclisinde bulunduğu 

hükümdarla uyum gerektirdiğinden nedimler yerine göre ciddi ve düşündürücü, yerine göre 
şakacı ve nüktedan, ayrıca tehlike anında kendini ona siper etmekten çekinmeyecek ölçüde 

cesur olmalıdır. Hükümdarı satranç ve tavla gibi oyunlarla eğlendiren, musiki ve şarkılarla 

coşturan, kederli anlarında teselli eden nedimler bu hizmetleriyle orantılı kıymetli 

armağanlarla ödüllendirilmişlerdir.  

Edebiyat ve satranç alanındaki ustalığı dolayısıyla saray muhitine giren Ebu Bekir Suli,  
dönemin satranç ustası el-Maverdi’yi yenerek büyük itibar kazanmış ve halifelerin nedimleri 

arasına girmiştir. Suli, Mu’dazıd’dan Razi’ye kadar dört halifenin döneminde saray nedimliği 

yapmıştır. Özellikle şehzadeliğinde hocalığını yaptığı Razi’nin halifeliğinde rahat bir hayat 

sürmüş ve önemli eserlerini yazmıştır. Suli’nin halife Razi Billah’ın nedimi olarak yaptığı 

görevler şunlardır: Halifelik görevi sırasında kullanacağı lakabı önermek, sohbet meclisine 
katılacakların listesini hazırlamak, bu meclislerde halifeye eşlik etmek, yolculuğa veya ava 

çıktığında onunla çıkmak, sıkıntılı anlarında halifeyi dinleyip teselli etmek, yerine göre sırdaşı 

veya dert ortağı olmaktır. Razi Billah’tan sonra gelen halifelerin dönem inde Ebu Bekir 

Suli’nin yerini muhafaza edememesinden anlaşıldığı kadarıyla nedim olmak için yetenek tek 

başına yeterli olmamakta halifelerin şahsi tercihleri de bu seçimde önemli rol oynamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Abbasiler, Nedim, Sohbet, Ebu Bekir Suli, Razi Billah 
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Öz 

 

Giriş ve Amaç: Günümüzde serbest zaman en geniş tanımıyla rahatlama, dinlenme, sorunlu 

ihtiyaçların dışında kullanılan ve yine o zorunlu zamanlar için yeniden yapılanma olarak 

tanımlanır.  Serbest zaman etkinlerine katılan bireylerin tek bir ana amacı vardır: tatmin edici 
ya da doyurucu bir deneyim elde etmektir.  Bireyin yaşam kalitesinde, fiziksel ve psikolojik 

sağlığında, mesleki tatmininde ve mutluluğunda önemli bir unsur olan boş zaman 

etkinliklerinden elde edilen tatmini konu edinmiş bilimsel çalışmaların ülkemizde yok 

denecek kadar az olması bu çalışmanın yapılmasındaki en önemli sebeplerin başında 

gelmektedir. Bu çalışmada spor eğitimli öğrencilerde serbest zaman tatmin düzeylerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde öğrenim gören 

öğrencilerin serbest zaman tatminleri düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde 

öğrenim gören toplam 415 öğrenci katılmıştır. Çalışmada, Karlı tarafından Türkçeye 

uyarlanan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır.  İstatistiksel işlemlerde Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Cinsiyete göre erkek ve kadın öğrencilerin serbest zaman tatmin düzeyleri 

bakımından “psikolojik” , “eğitim” ve “rahatlama” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar 

görülmüştür. “Sosyal“, “fizyolojik“ ve “estetik“ alt boyutunda anlamlı bir fark 

bulunmamıştır(p>0,05). Yaş kategorisine göre serbest zaman tatmin düzeylerine bakıldığında, 
sadece estetik boyutta anlamlı farklılık (p<0,05) bulunurken, “psikolojik“, “eğitim“, “sosyal“, 

“rahatlama“ ve “fizyolojik“ alt boyutunda anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0,05). Boş 

zaman etkinliklerine sık ve seyrek katılıma göre karşılaştırdığımızda; Sportif aktivitelere 

katılan öğrencilerin “psikolojik“, “sosyal“, “rahatlama“ ve “fizyolojik“; Sosyal aktivitelere 

katılanların “psikolojik“, “eğitim“, “sosyal“ ve “rahatlama“; Kültürel ve sanatsal aktivitelere 
katılanların “eğitim“, “sosyal“ ve “estetik“ alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur(p<0,05 ve p<0,001). 

Sonuç: Sonuç olarak Öğrencilerin serbest zaman tatminleri arttıkça algıladıkları özgürlükte 

artmıştır. Sportif, sosyal ve sanatsal/kültürel etkinliklere sık katılım gösteren katılımcıların 

daha seyrek katılım gösteren katılımcılara oranla serbest zaman tatmin düzeyleri ilişkin 
farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma daha çok sayıda kadın ve erkek öğrencileri de 

içine alarak ayrı ayrı ve bölgesel olarak ta yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, Tatmin, Rahatlama, Sosyal 
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Dart Antrenmanın Çocuklarda Dikkat Eksikliğini Giderme Etkisi 
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Öz 

 
Bu çalışmanın amacı, dart antrenmanın 10-14 yaş arası çocuklarda var olan dikkat eksikliği 

düzeyini etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklem grubunu Bingöl 

merkezde rastgele seçilmiş 230 öğrenci mevcudu bulunan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip 

Ortaokulu öğrencileri içerisinden seçilen 10-14 yaş aralığındaki 20 öğrenci oluşturmaktadır. 

Okuldaki tüm öğrencilere Bourdon dikkat testi uygulanarak, dikkat düzeyi en düşük ve dart  
antrenmanlarına sürekli katılabileceğini belirten öğrencilerden den ey ve kontrol grubu 

oluşturulmuştur.  Deney grubu öğrencilerle 1.5 ay, haftanın 6 günü, günde 1.5 saat dart 

antrenmanı yapılmıştır. Dart antrenmanları sonunda tekrar uygulanan Bourdon dikkat testi 

sonuçlarına bakılarak öğrencilerin dikkat düzeylerine ilişkin çıkarımda bulunulmuştur. 

Bununla birlikte uygulanan Bourdon dikkat testi sonuçları, ön test -son test değerleri şeklinde 
SPSS 22.0 istatistik paket programına girilerek, deney ve kontrol gurubuna ait test sonuçları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara bakılmıştır. Sonuç olarak çalışmamızda dart  

egzersizlerinin 10-14 yaş grubu ortaokul öğrencilerinde var olan dikkat eksikliği sorununu 

giderme noktasında olumlu yönde etki sağladığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda okullarda çok 

rahat bir şekilde dart etkinlik odaları oluşturularak dikkat ve odaklanma sorunu yaşayan 
öğrencilere beden eğitimi ders saatinde yada serbest zaman etkinliklerinde dart oynatılarak 

öğrencilerin bu sorunlarının giderilmesi ile birlikte akademik başarılarına da katkı sunulacağı 

düşünülmektedir.  
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Öz 

 

Yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte, bireyler sadece dijital 

içerikleri tüketen taraf değil aynı zamanda bu dijital içerikleri üreten, paylaşan ve eleştiren 

konuma gelmişlerdir. Bireylerin fonksiyonel medya içeriğini tüketmek ve yeniden üretmek 
için çeşitli medya veya dijital okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerekir. Bu beceriler 

dijital çağda hayatta kalmak için gereklidir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı, yeni 

medyayı aktif olarak kullanan genç nesil üniversite öğrencilerinin yeni medya okuryazarlık 

durumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak dahil 
olan 325 (114 kadın, 211 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak Koç ve Barut (2016) tarafından geliştirilen “Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği (YMO)” 

ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve 

yüzde analizi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yeni medya okuryazarlık durumlarının 
tespit edilmesi 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.  

Araştırmanın sonucunda; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yeni medya okuryazarlık 
durumlarında cinsiyet, yaş, bölüm, aktif kullanılan yeni medya hesapları, yeni medyada 

günlük harcanan süre ve yeni medyada fake (sahte) hesap kullanma durumu değişkenleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, Okuryazarlık, Üniversite öğrencileri, Dijital medya, Spor 
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Öz 

 
Günümüzde milyonlarca insanın takip ettiği bir spor dalı olan futbol, her geçen gün ekonomik 

anlamda gelişen bir endüstriye dönüşmüştür. Bu endüstriyel dönüşüm sonucunda tüketim ve 

müşteri kavramlarının da önem kazanmasına sebep olmuştur. Günümüz futbol endüstrisinde 

tüketici, yani taraftar artık bir müşteri olmuştur. Literatürde kulüp imajı taraftarların 

destekledikleri kulüp hakkındaki genel izlenimin ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Bir kurum 
olarak futbol kulüplerinin, hayatta kalabilmelerinde hedef kitle tarafından doğru 

algılanmalarının gerekli olduğu, bu yüzden futbol kulüplerinin imajının bu noktada önemli 

olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacını; futbol taraftarlarının 

destekledikleri kulübe ilişkin imaj algılarının incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve 
araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 182 (56 kadın, 126 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Jung (2012) tarafından geliştirilen ve Sönmezoğlu, 

Çoknaz ve Polat (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan spor kulüpleri hakkında spor 

seyircilerinin imaj değerlendirmelerini ortaya koyan “Kulüp İmajı Ölçeği (KİMJÖ)”  ve 

araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve 

yüzde analizi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin destekçisi oldukları futbol kulübüne 

ilişkin imaj algılarının tespit edilmesi 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. Araştırmanın sonucunda; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin destekçisi 

oldukları futbol kulübüne ilişkin imaj algılarında bölüm, destekçisi oldukları futbol takımı, 

resmi ürün satın alma sıklığı, kulübünü tüm maçlarını takip etme durumu ve taraftar 

derneklerine üye olma durumu değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir.  
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Öz 

 

Bu araştırma kapsamında; öğrenciler bireysel kariyer planlaması yaparak yeteneklerini, bilgi 

birikimlerini güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yönde geleceğe ilişkin 
kariyer hedeflerini belirlemek amacıyla; geleceğin öğretmeni, antrenörü, spor yöneticisi ve 

eğlence sektöründe çalışacak olan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin kariyer geleceği 

algılarının kategorilerine göre dağılımlarının belirlenmesi ve kariyer geleceği algılarının 

özelliklerini farklı değişkenler (cinsiyet, sınıf, bölüm, gelir düzeyi ve anne, baba eğitim 

düzeyi) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan bu araştırma, 
kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde yanıtlar veren 379 öğrenciden 

elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; Day ve Borgen (2005) 

tarafından geliştirilen “KARGEL” ölçeğinin Kalafat, (2012) tarafından geçerlilik güvenirlik 

çalışması yapılmış ve yazarlar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  

Verilerin analizinde yüzde, frekans, bağımsız t test ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  
Araştırma sonucunda öğrencilerin kariyer geleceği algısı skorlarında cinsiyet, sınıf, bölüm, 

gelir düzeyi ve anne, baba eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  
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Öz 

 

Bu araştırma kapsamında; geleceğin öğretmeni, antrenörü, spor yöneticisi ve eğlence 
sektöründe çalışacak olan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin bireysel yenilikçilik 

kategorilerine göre dağılımlarının belirlenmesi ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı 

değişkenler (cinsiyet, sınıf, bölüm, akademik ortalama, internet kullanım amacı ve gelir 

düzeyi) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan bu araştırma, 

kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde yanıtlar veren 308 öğrenciden 
elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; Hurt vd. (1997) tarafından 

geliştirilen “Individual Innovativeness” ölçeğinin Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından 

geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmış ve yazarlar tarafından oluşturulan kişisel bilgi for mu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, bağımsız t test ve tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bireysel yenilikçilik skorlarında cinsiyet, 
akademik ortalama, internet kullanma amacı, gelir düzeyi açısından anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir.  
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Öz 

 

Taraftarlar, kulüpleri ayakta tutan en temel kaynakların başında gelmesine rağmen, bu kitleyi 

göz ardı etmek ve haklarında bilimsel yöntemlere dayalı araştırmalar yapmamak son derece 

yanlıştır. Körü körüne bağlı,  takımı tutmaktan vazgeçmeyen bu topluluğu anlamak kulüpler 
için önemli olacaktır. Bu araştırmada da Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin taraftarı 

oldukları takıma karşı psikolojik bağlılıklarının anlaşılması ve farklı değişkenler açısından 

incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden 162’si kadın, 284’ü erkek toplam 446 

öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; Mahony ve ark., (2000) tarafından 
geliştirilen ve Eskiler ve ark., (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Takıma Psikolojik 

Bağlılık (TPB)” ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan, öğrencilerin demografik 

özelliklerini belirlemek üzere hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve 

yüzde analizi, öğrencilerin takımlarına karşı psikolojik bağlılıklarını 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; öğrencilere cinsiyetler açısından bakıldığında erkek öğrencilerinin TPB 
puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca takım değişkenine göre Fenerbahçe 

taraftarı olan öğrencilerin TPB puanlarının diğer takım taraftarlarına göre anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Takımlarının tüm maçlarını izlerim diyen katılımcıların 

lehine TPB düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmüştür. Diğer 

bir sonuca göre ise, resmi ürün satın almam diyen katılımcıların TPB puanlarının diğer 
kişilere göre istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir.  
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Öz 
 

İnsan çalışma zamanı dışında sosyal yaşamına, ailevi ve toplumsal sorunlarına, dinlenme ve 

eğlenmesine ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına da zaman ayırabilmeli ve yaşamın her alanın 

da bu dengeyi kurabilmelidir. Bireylerin serbest zaman faaliyetlerine katılmalarını etkileyen 

birçok faktör vardır. Bunlar; demografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim, yerleşim yeri vb.), 
ekonomik faktörler (gelir, meslek), toplumsal faktörler (kü ltür, aile, etkileşim grupları vb.) ve 

teknoloji ve kitle iletişimindeki gelişmeler olarak gruplandırılmaktadır.  

Bu ve benzeri faktörlerin spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinde farklılıkların 

veya benzerliklerin olup olmadı merak edilmiş ve çalışmada bu öğrencilerin algılanan 

özgürlük düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimlerinden 123 ve Güzel Sanatlar 

Fakültesinden 124 öğrenci katılmıştır. Çalışmada, Yerlisu  ve Ağyar tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; 

Kolmogorov Smirnov Testi, İndependent  t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri 

kullanılmıştır.   

Bulgular: Cinsiyete göre erkek ve kadın katılımcıların serbest zamanda algılanan özgürlük alt  

boyutlarından bilgi ve beceri ile heyecan ve eğlence arasında istatistiksel olarak anlamı bir 

fark bulunamamıştır(p>0,05). Öğrenim görülen fakülteye göre serbest zamanda algılanan 

özgürlük alt boyutlarından bilgi ve beceri alt boyutunda anlamlı farklılık 

bulunmazken(p>0,05), heyecan ve eğlence boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur(p<0.05). Sınıf düzeyine, sahip olunan serbest zaman süresine ve gelir düzeyine 

göre serbest zamanda algılanan özgürlük alt boyutlarından bilgi ve beceri, heyecan ve eğlence 

boyutunda anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>0,05). Serbest zamanda alınan özgürlük 

puanları aktif olan katılımcılarda pasif olan katılımcılara göre anlamlı şekilde 

yüksektir(p<0,05 ve p<0,001). 

Sonuç: Spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin serbest zamanda algılanan 

özgürlük puanlarında heyecan ve eğlence alt boyutta anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı, serbest zaman etkinliklerine aktif 

katılımı tercih eden öğrencilerde algılanan özgürlük puanlarının pasif katılımı tercih edenlere 

göre daha yüksek olduğu, serbest zaman etkinliklerine katılım arttıkça da algılanan özgürlük 
düzeyinin arttığını söyleyebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan öz gürlük, Serbest zaman, Heyecan, Eğlence  
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Üniversite Öğrencilerinin Enerji İçeceği Kulanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma 
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Öz 
 

Enerji içecekleri(Eİ) son yıllarda yaygın bir şekilde tüketilen gıda maddeleri arasına girmiştir.  

Yorgunluğu azalttığı, genel performansı arttırdığı, zihinsel ve fiziksel dinçlik sağladığı 

düşüncesiyle tüketilen Eİ bilinçsiz ve aşırı kullanılmaları durumunda ciddi sağlık sorunlarına 

yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencileri arasında Eİ kullanım 
durumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya 2017-2018 yılında Çukurova Üniversitesi'nin farklı 

bölümlerinde okuyan 177 erkek, 223 kadın olmak üzere toplam 400 (yaş=20,97±2,06) öğrenci 

katılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Tıp 

fakültesi araştırmaya katılan bölümlerdir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların % 48’i 

(n=192) hiç Eİ tüketmediğini,  %41’i (n=164) ara sıra tükettiğini, %10.8’i (n=43) ise düzenli 
olarak Eİ tükettiğini belirtmiştir. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada kadınların istatistiksel 

açıdan anlamlı derecede düşük oranda Eİ tükettikleri görülmüştür (p<0,05). En sık belirtilen 

Eİ tüketim nedenleri %12,5 alkolle karıştırmak ve %10,5 spor ve fiziksel aktiviteye destek 

olarak bulunmuştur. Fakültelere göre yapılan kıyaslamada Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Eİ tüketim oranlarının diğer tüm fakültelerden istatistiksel açıdan anlamlı 
derecede yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları incelendiğinde kullanım nedenleri 

açısından ciddi bir bilinçsizlik olduğu görülmektedir. Zira alkolle karıştırmak ve spor sonrası 

tüketim ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Sonuç olarak Eİ’nin zararları konusunda çok 

ciddi bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  

 
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Enerji içecekleri, Alışkanlık  
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Edirne İl Merkezinin Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi 
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı Edirne il merkezinde yaşayan insanların serbest zamanlarını belirlemek, 

bu serbest zamanlarını günün ve haftanın hangi zaman aralığında, kimlerle ve hangi rekreatif 

etkinliklere katıldığını belirlemek, insanların beklentilerine, ilgilerine ve isteklerine göre 

rekreasyonel hizmetlerin oluşturulması sağlamak, rekreasyonel hizmetlerin kalitesini 

arttırmak için öneriler sunmaktır. Edirne il merkezinde 1050 kişiyle rastlantısal yöntemle 
anket yapılmıştır. Yapılan anketlerden eksik ve hatalı olanlar çıkarıldı ve araştırma 1004 kişi 

üzerinden değerlendirildi. Araştırmaya katılanların %50,4’ünü erkek, %49,6’sını bayan 

katılımcıların oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların, günlük zorunlu aktiviteler 

dışında kalan serbest zamanlarını değerlendirdiğimizde katılımcılardan en fazla (%31,5) 3-4 

saat kadar serbest zamanlarının olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılanların rekreasyon 
faaliyet tercihleri değerlendirildiğinde katılımcıların en çok (%10,6) gazete-dergi-kitap 

okumayı tercih ettiği gözlenmiştir. Araştırmaya katılan bayanların erkeklere göre rekreasyon 

faaliyeti tercihini değerlendirdiğimizde en çok (%58,9) arkadaş ziyaretine gitmek olduğu 

gözlenmiştir. Erkeklerin bayanlara göre rekreasyon faaliyeti tercihi ise en çok (%64,9) spor 

müsabakası izlemeye gitmek olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların yerel yönetimlere ait  
rekreasyon alanlarından memnun olma durumunu değerlendirdiğimizde (%54,1) kısmen 

(%25,8) hayır, (%20,1) evet dedikleri, özel sektöre ait rekreasyon alanlarından memnun olma 

durumunu değerlendirdiğimizde (%53,1) kısmen, (%25,5) hayır, (%21,4) evet dedikleri 

gözlenmiştir. Araştırmaya katılanların serbest zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için 

beklentilerini incelediğimizde, en çok (%28,4) serbest zamanı değerlendirmeye yönelik 
alanlar yapılması gerektiğini ifade ettikleri gözlenmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Edirne, Serbest zaman, Spor 
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An Analytical Look at Program Evaluation Models 
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Abstract 

 
In the most general sense, program evaluation can be defined as the process used to determine 

whether the expected behavioral changes have reached the expected results according to the 

criteria established in the design of the program. The motive behind program evaluation is  

program development and program accountability, and thus to decide whether to continue or 

terminate the program. Without an effective evaluation procedure, it cannot be known 
whether the program has achieved the goals set, whether students have ended up significant  

improvement at the end of the process, and whether the money invested on the instructional 

process has been effectively used. To these ends, program evaluation needs to be done in all 

fields of education (Sanders & Nafzier, 1976). Evaluators follow different approaches while 

collecting and interpreting data. Their knowledge and skills in assessment, evaluation theories  
and philosophical values mold their program evaluation approaches. In this study, “Bellon 

and Handler Curriculum Evaluation Model” as well as other leading program evaluation 

studies are critically examined to shed light on program evaluation from multiple 

perspectives.  

 
Keywords: Program evaluation, Bellon and handler curriculum evaluation model  
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The Neglected Heart of ELT: Supervision 
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Abstract 

 
While supervision is a frequently addressed topic within the context of general education, 

there is a dearth of focus in the literature on the supervision of English language teaching and 

teachers specifically. This lack of focus creates the need for more elaboration on ELT  

supervision. A contemporary view of language teacher supervision mainly involves observing 

language classes in an effort to improve the quality of language instruction. Supervisory 
practices with such a purpose encapsulate formal and informal discussions between the 

supervisor and supervisee regarding the lessons observed as well as offering constructive 

feedback for potential instructional modifications, by embracing a wide range of 

considerations from L2 classroom interaction to lesson planning, from the choice of tasks to 

classroom management, from teaching materials to language assessment, and so on. However, 
the notion of ELT supervision as a legal practice, as in the supervision of other fields, often 

goes—and perhaps needs to go, upon formal directives or requirements—beyond teacher 

development practice, and takes the form of a judgmental evaluative practice. Given these 

perspectives, the purpose of this study is threefold: to draw a current portrait of ELT 

supervisory practices locally and globally, to make room for collaborative and alternative 
supervision as opposed to directive supervision, to inform about principles and criteria for 

language teacher supervision, supervisory discourse, and dilemmas in practice.  

 

Keywords: English language teaching, Supervision, Reflective practice, Alternative 

supervision 
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Öz 

 

Amaç: Bu çalışmamızda türk kayaklı koşucularda atletik performansı etkileyen PPAR 

rs4253778 polimorfizminin dağılımlarını belirlemeyi hedefleyerek sporcu performansları 

üzerindeki olası etkileri analiz etmeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza türk kayaklı koşu milli takımında yer alan 10 kadın, 24 

erkek kayakçıdan oluşan 34 elit kayakçı katılmıştır. Sporculardan DNA izolasyonu Invitrogen 

DNA izolasyon kiti (Van Allen Way Carlsbad, CA, USA) kullanılarak, PPAR rs4253778 

genotiplemesi ise Real- Time PCR cihazı (Roche Light Cycler Nano, Almanya) ile Taqman 

Genotyping Assays (Applied Biosystems Foster City, CA, USA) genotipleme kitleri 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular:  Elde edilen bulgulara göre milli kayakçılarda PPAR rs4253778 GG,GC ve CC 

genotip sayı ve yüzdeleri sırasıyla 23 (%67.64), 3 (8.82) ve 8 (%23.52)  olarak bulunmuştur. 

Allelik dağılımlarda ise G ve C allelleri sırası ile 49 ve 19 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Kohortumuzda dayanıklılık performansı ile ilişkilendirilen GG genotipi ve G allelinin 
daha baskın çıkması, PPAR rs4253778 polimorfizminin dayanıklılık sporları ve kayaklı 

koşucuların belirlenmesi ve uygun antrenman modellerinin geliştirilmesi için önemli bir 

genetic belirteç olabileceğini göstermektedir.  
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Öz 

 

Bu araştırmanın amacı gebelik dönemindeki kadınların doğum öncesi kaygı düzeyleri ile 
farklı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini 2017 yılında 

Erzurum da devlet ve özel hastanelerde doğum öncesi kontrole gelen kadınlar 

oluşturmaktadır. Örneklem gurubu hamilelik döneminin 7. ve 8. ayı içerisinde olan farklı yaş 

gurupların da olan 100 örnek bireyden oluşmaktadır. Araştırmada gebe kadınların doğum 

öncesi kaygı düzeylerini araştırmak için Öner ve Lecompte tarafından geliştirilen 
“Durumluluk Kaygı Envanteri” kullanılmıştır (Öner ve Lecompte (1985). Elde edilen 

verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmış ve demografik değişkenlerin 

dağılımı için frekans dağılımı, iki bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için T testi, 

ikiden fazla değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için ise Anowa Waryans testleri 

uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak 
yorumlanmıştır. Durumluk kaygı ölçeğinde elde edilen puanlar kuramsal olarak 20- 80 puan 

arasında değişmektedir. 36’nın altında puan alanlarda kaygı olmadığı, 37- 42 puan arasında 

hafif kaygı ve 42 ve üzerinde puan alanlarda yüksek kaygı bulunduğu kabul edilmektedir 

(Öner ve Lecompte 1985). Elde edilen bulgulara göre; örnek birey lerin kaygı düzeyleri ile 

ikamet ettikleri yer arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiş şehirde ikamet eden gebe 
kadıların kaygı düzeyinin köy/ilçe ve büyükşehirde ikamet eden kadınlardan yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Örnek bireylerin kaygı düzeyleri ile yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, aile 

yapısı ve spor yapma durumları değişkenleri arasında ise anlamlı farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Haftada ortalama 3 sat ve üzeri spor yapan gebe kadınların kaygı düzeyinin spor 

yapmayan kadınlardan düşük olduğu çıkan sonuç olarak gözlenmiştir. 32 yaş ve üzerindeki 
kadınlarında düşük oranda kaygı düzeyinin diğer yaş gurubundaki bayanlardan yüksek olduğu 

da dikkat çeken sonuç olarak gözlenmiştir. Gebe kadınlardan 20 yaş ve altında olan, 

okuryazar olmayan ve köy/ilçe ve büyükşehirde ikamet edenlerin hafif kaygı düzeyinde 

oldukları, diğer değişken özelliklerinde olan gebe kadınların ise yüksek kaygı düzeyinde 

oldukları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sporun düşük oranda da olsa kaygı üzerinde 
olumlu etkisin olduğu sonucu bulunmuştur. Gebelik dönemindeki kadınlara belirli plan ve 

program dâhilinde uzman kişiler tarafından sportif aktiviteler yaptırılarak kaygı düzeyi 

üzerindeki sporun olumlu etkisinin artırılabileceği düşünülmektedir.  Çalışmada 32 yaş ve 

üzeri gebe kadınların kaygı düzeylerinin yüksek olduğu sonucundan yola çıkarak bu yaş 

gurubundaki gebe kadınların kaygı düzeylerinin düşürülmesi için psikolojik destek verilmesi 
ve bununla beraber kaygı üzerinde olumlu etkisi olabilecek farklı değişkenlerin araştırılarak 

tespit edilmesi önerilmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmada Üniversiteli spor eğitimli öğrencilerde vücut imajı,  stres ve umutsuzluk 

düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 210’u erkek ve 192’si kadın toplam 402 

Üniversite de spor eğitimi alan öğrenci katılmıştır. Vücut Algısı, algılanan stres ve 

umutsuzluk Ölçekleri uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda farklılığın belirlenmesinde bağımsız  
grup t- testi kullanılmıştır. 

Çalışmada Spor eğitimli alan erkek öğrencilerin Vücut kitle indeksi 23,96 kg/m2 ve 

kadınların 21,50 kg/m2 olarak bulunmuştur. Ölçek puanlarına bakıldığında; vücut imajı puanı 

spor eğitimi alan erkelerde 70,52 ve kadınlarda 72,95 olarak bulmuştur. Cinsiyetler arasındaki 

bu fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Stres düzeyi spor eğitimi alan erkeklerde 26,16 ve 
kadınlarda 24,46 olarak bulmuştur. Erkelerin stres puanının kadınlardan yüksek olması 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Umutsuzluk ölçek puanları erkekler öğrencilerde 6,16 

ve kadın öğrencilerde 4,23 bulmuştur. Erkek ve kadınlar arasındaki bu fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,001). 

Sonuç: Beden Kitle indeksleri ideal değerlerde bulunan spor eğitimli bayanlar erkeklere göre 
vücut bölümlerinden veya işlevlerinden daha fazla memnundurlar. Her iki cinste de düşük 

düzeyde stres seviyesi olduğu görülmüştür. Hem kadın hemde erkek spor eğitimli öğrenciler 

hafif umutsuzluk düzeyinde bulunmaktadırlar. Spor eğitiminin sedanterlerde de kurs ve 

seminerler şeklinde yaygınlaştırılması önerilir.  
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Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve besin öğesi alımları 
(beslenme alışkanlıkları) ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve fiziksel aktivite 

düzeylerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesidir. Çalışmaya Bartın İlinde’nde görev yapan 

toplam 105 öğretmen (69 kadın ve 36 erkek), Bartın Üniversitesi’nde okuyan toplam 95 erkek 

ve kız öğrenci (64 kadın ve 31 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Öğretim elemanlarının 

fiziksel aktivite düzeylerini belirlemede “Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi 
(inaktif, minimum aktif ve HEPA aktif grupları o larak MET yöntemiyle belirlenmiştir) kısa 

formu kullanılırken, sağlıklı yaşam davranışlarının belirlenmesinde “Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği” (kendini gerçekleştirme (KG), sağlık sorumluluğu (SS), egzersiz (E), 

beslenme (B), kişilerarası destek (KD) ve stres yönetimim (SY)) kullanılarak belirlenmiştir.  

Beslenme alışkanlıkları ise bir günlük fiziksel aktivite kaydı ve 24 saatlik geriye dönük besin 
tüketim kayıtları ile belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin ve adaylarının fiziksel aktivite düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

ve beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı pozitif bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç 

olarak, çalışmadaki bulgular sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının beslenmenin sağlıklı yaşam 

davranışı ve fiziksel aktivite düzeyini belirlemede etkin olduğu söylenebilir. Ayrıca s ınıf 
öğretmenlerinin ve adaylarının enerji ve makro besin öğesi alımlarında dengesizlik ve bazı 

mikro besin öğesi alımlarında da yetersizlikler olduğu saptandı. Sınıf öğretmenlerinin ve 

adaylarının beslenme hatalarının düzeltilmesi için sağlıklı beslenme eğitimine gereksinim 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, Sağlıklı yaşam davranışı, Beslenme alışkanlıkları, Sınıf 
öğretmenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 April 2018 
 

6
th

 International Conference on Science, Culture, and Sport 

 

-Lviv/UKRAINE -345-  
 

 


