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Conference Organizers 

International Science Culture and Sports Association (ISCSA), was established in December, 2010. It 

has members from 13 countries and its headquarters is located in Ankara, Turkey. 

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

of Ankara. ISCSA has also cooperated in national and international projects on cultural and social 

exchange programs. 

In the 2nd edition of the conference, ISCSA is joining its power with General Directorate of Education, 

Culture and Research of Turkish Ministry of Sport and Youth, and Turkish Folk Dance 

Federation, sharing the colorful experience of its international conference. Besides ISCSA is also 

cooperating with Turkish Sport for All Federation and Turkish Bocce Bowling Darts Federation in order 

to enlarge the frame of the event. 

 

Honorary Committee 
Suat KILIÇ - Minister for Youth and Sport 
Abdulkadir MAHMUTOĞLU - General Director of Education, Culture and Research  
Mehmet BAYKAN - General Director of Sport 
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN - Rector of Bartın University 
Prof. Dr. Erdal ZORBA - President of Turkish SFA Federation 
Dr. Ahmet Recep TEKCAN - President of Turkish BBD Federation 
Gürhan OZANOĞLU - President of Turkish Folk Dance Federation 
Yücel CAN - President of The Association of Managers and Bureaucrats 
Dr. Taner BOZKUġ - President of International Science Culture and Sports Association 

  
Congress Co-Chairs 
Prof. Dr. Erdal ZORBA - President of Turkish SFA Federation 

Prof. Dr. Musa YILDIZ - Rector of Ahmet Yesevi University   
  

Organization Committe 
Dr. Ömer ADIGÜZEL  
Dr. Taner BOZKUġ 
Dr. Fatih ÇATIKKAġ 
Dr. Ġsmail GÜVEN 

Dr. Mustafa HĠZMETLĠ 
Dr. Murat KUL 
Dr. M. Öcal ÖZBĠLGĠN 
Dr. Ali ÖZKAN 
Dr. Mutlu TÜRKMEN 
Dr. Çetin YAMAN 

Congress Secreteriat 
Dr. Mutlu TÜRKMEN / Secretary General 
Dr. Ömer ADIGÜZEL / Vice-Secretary General 
Dr. Ali ÖZKAN / Vice-Secretary General 

 

 
Secreteriat Staff 
Güngör DOĞANAY 
Gürkan ELÇĠ 
Süleyman GÖNÜLATEġ 
Alper Cavit KABAKÇI 
Murat SARIKABAK 

 
IT Committee 
Ali ALTUNAY 
Engin SARIKAYA 
Zekai ÇAKIR 
Sezai ÇAKIR 
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Scientific Committee 
 

Dr. Adela BADAU 
Dr. Ahmet SARI 
Dr. Ahmet TERZĠOĞLU 
Dr. Alexander DECKER 
Dr. Ali AĞILÖNÜ 
Dr. Ali ÖZKAN  
Dr. Ali Fuat ERSOY 
Dr. Ali Serdar YÜCEL 
Dr. Alin LARION 
Dr. Arslan KALKAVAN 
Dr. Asuman SARAÇOĞLU 
Dr. Ayhan AYTAÇ 
Dr. AyĢe Kin ĠġLER 
Dr. Aytekin ĠġMAN 
Dr. Bachir KHELIFI 
Dr. Balkozar S. ADAM 
Dr. Belma KURTĠġOĞLU 
Dr. Bselat KZAZOVIC 
Dr. Birol DOĞAN 
Dr. Burhanettin 
HACICAFEROĞLU 
Dr. Bülent KURTĠġOĞLU 
Dr. Cecilia CEVAT 
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Dr. Emine DEMĠRAY 
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Dr. Fatih KILIÇ 
Dr. Fatma Tezel ġAHĠN 
Dr. Fehim TUNCER 
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24-ISCS-125-FC-Sözel-141 

Halk Oyunları ile Ġlgilenen Bireylerin Optimal Performans Duygu Durumunun Bazı 

DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi 

 

Gözde Ersöz, Hasan Sözen, Erkan Çetinkaya 

Ordu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Bu çalıĢma, halk oyunları ile ilgilenen bireylerin optimal performans duygu durumu 

düzeylerinin cinsiyet, yaĢ grubu, tecrübe düzeyi ve etkinliği yapılıĢ amacı değiĢkenlerine göre 

farklılığını ortaya koymak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya halk oyunları ile uğraĢan 

17-35 yaĢ aralığında 102 birey (nerkek= 50; XyaĢ= 25.74, SS= 6.64 ve nkadın= 52; XyaĢ=25.77, 

SS=7.01) gönüllü olarak katılmıĢtır. Katılımcılara sosyodemografik bilgileri içeren kiĢisel 

bilgi formu ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeği (SOPDDÖ-2) 

uygulanmıĢtır. Veriler SPSS 16.0 paket programıyla değerlendirilmiĢtir. Verilerin analizinde 

tanimlayici bilgileri ortaya koymak icin betimsel istatistik analizi (ortalama, standart sapma, 

frekans ve yüzde), optimal performans duygu durumunun cinsiyet ve tecrübe değiĢkenine 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için bağımsız grup t testi; yaĢ grubu ve etkinlik 

amacı değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için ise tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Katılımcıların optimal performans duygu durumu düzeyinde 

cinsiyetler arası farklılık gözlemlenmezken; bireylerin SOPDDÖ-2 ölçeğinden almıĢ oldukları 

ortalamalar tecrübe düzeyine göre farklı olduğu bulunmuĢtur. Açık (net) hedefler, belirli geri 

bildirim, göreve odaklanma ve kontrol duygusu alt boyutlarında tecrübeli olan halk 

oyuncuları katılımcılarının az tecrübeli olan gruba göre daha yüksek ortalamalara sahip 

olduğu görülmüĢtür. AraĢtırma grubunda yaĢ grubuna göre farklılık bulunmazken, halk 

oyunlarına katılım amacına göre SOPDDÖ-2’ nin açık hedefler, belirli geri bildirim ve 

kontrol duygusu alt boyutlarında farklılaĢtığı ortaya konulmuĢtur. Profesyonel olarak halk 

oyunları ile uğraĢan katılımcılar açık hedefler, belirli geri bildirim ve kontrol duygusu alt 

boyutlarında okul sporları etkinliği ile uğraĢanlara göre daha yüksek ortalamalara sahiptir. 

Buna ek olarak profesyonel olarak bu etkinliğe katılan bireyler kontrol duygusu alt boyutunda 

serbest zaman etkinliği olarak katılan bireylere göre daha yüksek skorlar almıĢlardır. Bu 

çalıĢmada, halk oyunları etkinliğine katılan bireylerin etkinlikte yaĢadığı optimal performans 

duygu durumunun cinsiyet ve yaĢ grubuna göre farklılaĢmadığı; etkinliği yapıĢ amacı ve bu 

etkinlikteki tecrübe düzeyine göre farklılaĢtığı  sonucuna varılmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Optimal Performans Duygu Durumu, Halk Oyunları, Akis Kuramı  
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36-ISCS-66-FC-Sözel-62 

Türk Halk Oyunu Bölümü Mezunu Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim Müzik Dersi 

Uygulamasında KarĢılaĢtıkları Sorunların Değerlendirilmesi 

 

Tarkan YAZICI  

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

 

Ġlköğretim müzik dersi öğretim programı uygulamaları sırasında Türk Halk Oyunu bölümü 

mezunu müzik öğretmenlerinin,  lisans sürecinde müzik öğretimine yönelik aldıkları eğitimin 

yeterli olmaması nedeniyle çeĢitli zorluk ve sorunlarla yüz yüze geldikleri düĢünülmektedir.  

Müzik öğretiminde karĢılaĢılan sorunlar, sadece öğrencinin olumsuzluklar yaĢamasına neden 

olmamakta, aynı zamanda öğretmenin de duygusal tükenmesine ve duyarsızlaĢmasına neden 

olabilmektedir. Bunun sonucunda ise; eğitimin kalitesi düĢmekte ve öğrenci, elde edeceği 

kazanımlar bakımından olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Bu amaçla, Türk Halk Oyunu bölümü mezunu müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi 

uygulamasında karĢılaĢtıkları sorunların tespit edilerek öğretmenlerin görüĢ/düĢüncelerine 

ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Ayrıca araĢtırma sonuçları; Türk Halk Oyunu bölümü mezunu 

müzik öğretmenlerininmesleki sorunları ile ilgili yapılacak çalıĢmalara temel oluĢturması ve 

gerçekleĢtirilecek düzenlemelere yardımcı olabilmesi açısından önem taĢımaktadır. 

AraĢtırma boyunca nitel araĢtırma modeli kullanılırken, araĢtırma yöntemi olarak görüĢme 

(mülakat), araĢtırmada veri toplama aracı olarak da görüĢme formu kullanılmıĢtır.  AraĢtırma 

2013-2014 eğitim/öğretim döneminde farklı illerde müzik öğretmenliği yapmakta olan 12 

Türk Halk Oyunu bölümü mezunu müzik öğretmeni ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Müzik öğretmenlerinin; lisans eğitimlerinde müzik alan bilgisine, müziksel davranıĢ 

biçimlerine, öğretim bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları 

eğitimin yeterli olmadığı; özellikle koro yönetimi ve çalgı çalma alanlarında büyük 

problemlerin yaĢandığı, ders müfredat programının tam olarak uygulanmadığı, öğretmenlerin 

yeni öğretim yaklaĢımlar hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve dolayısıyla derslerde 

kullanamadıkları gibi çeĢitli sorunların varlığı tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmadan elde edilen veriler, Türk Halk Oyunu bölümü mezunu müzik öğretmenlerinin 

ilköğretim müzik öğretim programı uygulama düzeyine büyük ölçüde ulaĢamadıklarını 

göstermiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretimi, Türk Halk Oyunu, Özyeterlik 
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45-ISCS-119-FC-Sözel-148 

MĠTOLOJĠ DANS VE MÜZĠK 

 

Yavuz Köktan 

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

 

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Dans, Müzik, Tanrı, Tanrıça  

 

 

MYTHOLOGY DANCE AND MUSIC 

 

Keywords: Mythology, Dance, Music, God, Goddess  
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47-ISCS-63-FC-Sözel-35 

Halk Oyunlarının DıĢa Dönük ve Ġçe Dönük Olarak Oynanma ġekline Göre Yapısal ve 

Sezgisel Farklılıkları 

 

Nezir KIZILKAYA 

Ġnönü Üniversitesi 

 

Ortaya çıkıĢ nedenlerine bağlı olarak, halkın duygu ve düĢüncelerini hareketler ile ifade ediĢ 

biçimi olarak içe dönük bir Ģekilde oynanan halk oyunları günümüzde sadece kırsal kesim 

eylemi olmaktan çıkmıĢ, dıĢa dönük Ģekilde sahne sanatı haline gelerek bir bilim dalı olarak 

da kabul edilmiĢ, dernekler, vakıflar ve ilköğretimden üniversitelere kadar tüm eğitim 

kurumlarının ilgilendiği ve rol aldığı bir alan haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmada kırsal kesimde 

icra edilen halk oyunları ile kent yaĢamında yarıĢma ve gösteri amaçlı olarak oynanan 

oyunların yapısal farklılıkları araĢtırılarak her iki oyun Ģeklinde de oyuncuların algıladıkları 

sezgiler ortaya konulacaktır. 

Bu çalıĢma gözlem, görüĢme ve literatür taraması sonucu doküman analizi içeren nitel 

araĢtırma yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır.. 

Yapılan gözlem ve görüĢmeler sonucunda oyunların içe dönük ve dıĢa dönük olarak oynanma 

Ģekillerine göre yapısal farklılıkları tespit edilerek, oyuncuların oynanma ortamlarının, 

amaçlarının ve beklentilerinin farklı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Köy yaĢamının yanı sıra 

Ģehir hayatına da geçen oyunlar bu ortamlardaki yaĢam biçimi farklılıklarına bağlı olarak 

farklı iĢlevler üstlenmiĢ, oynayanlar açısından da farklı algılar oluĢturmuĢtur 

Halk oyunları genel olarak toplumun yaĢayıĢ tarzına göre mana ve Ģekil alır. YaĢayıĢ tarzının 

değiĢmesi ile adetler ve bunlara bağlı inançlar, yani kültür de değiĢir. Kültürü oluĢturan 

yapının bir parçası olan halk oyunları da hem iĢlevsel hem de yapısal olarak bu değiĢimden 

etkilenir. Kırsal kesimden Ģehir yaĢamına geçen halk oyunları içinde bulunduğu zaman ve 

mekâna göre değiĢme ve geliĢme göstererek oldukça yaygın bir Ģekilde icra edilme imkânına 

kavuĢmuĢtur. Ġçe dönük oynanma Ģekli ile nispeten daha az bilinir olan oyunların, dıĢa dönük 

olarak daha yaygın bir Ģekilde icra edilmesi, fiziksel ve teknolojik imkânları da kullanarak 

geniĢ kitlelere ulaĢmasını sağlamıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Ġçe Dönük Oyun, DıĢa Dönük Oyun 
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48-ISCS-72-FC-Sözel-49 

Bir Psikiyatrist ve Bir Halkoyuncu Olarak; Sağlık ve Kültür 

 

Etem Erdal ERġAN 

Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi 

 

Birbirleriyle çok alakasız gibi görünen sağlık ve kültürün birçok alanda kesiĢtiğini 

görmekteyiz. Sağlık ve kültürün birbirleriyle olan olumlu etkileĢimini; uzun yıllarını halkın 

kültürünü yansıtan halk oyunlarının her kademesinde olan birisi ve insanların ruh sağlığı ile 

ilgilenen bir hekim olarak söyleyebilirim. 

Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin 

olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur. ĠĢte Psikiyatri 

ruh, beden ve sosyal alanların hepsinde yani sağlığın tanımında olan tıp dalıdır. BaĢlıca 

düĢünce, davranıĢ, duygu alanı ile ilgilenir. 

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuĢaktan kuĢağa aktardığı her türlü maddi ve 

manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Her nesil kendisinden önceki nesillerden 

öğrendiklerini ve kendisinin kültürün bütününe katkılarını bir sonraki nesile aktarmaktadır. 

Bu nedenle kültür insan için kendi toplumunun bir mirasıdır. Yani birey kültürü daha önceki 

kuĢakların çaba ve tecrübelerinin bir ürünü olarak devralmaktadır. Kültür bir toplumsal 

üründür. Ġnsanlar arası etkileĢimden doğar ve geliĢir. Kültür çeĢitli ihtiyaçları giderici bir 

özelliğe sahiptir. Kültür insanların hem fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını giderir. 

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini 

taĢıyan, fertlerin müĢterek duygu düĢünce ve davranıĢlarını sergileyen, baĢkasına göre 

yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kiĢinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir 

kültürel kimliktir. 

Halk oyunları; folklorun önemli bileĢenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel 

oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Halk oyunları içinde barındırdığı 

melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal geliĢiminde önemli bir faktör 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Birlikte oynamanın avantajı ile kiĢiye kaynaĢmayı, beraber 

hareket etmeyi, paylaĢmayı ve kendini ifade etmeyi öğretir. Halk Oyunları, insanının bireysel 

geliĢiminin yanı sıra toplumsal geliĢiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 

Duygu, düĢünce ve davranıĢ örüntüleri psikiyatri ve halkoyunlarının bir baĢka deyiĢle  sağlık 

ve kültürün  ortak dokusudur.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, Halkoyunları, Sağlık, Kültür 
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49-ISCS-84-FC-Sözel-206 

Halk Oyunları Hakemlerinin Profillerinin Belirlenmesi Üzerine Bir ÇalıĢma 

 

Ömer Adıgüzel, Ġsmail Güven 

Ankara Üniversitesi 

 

1970 sonrasında ortaya çıkan sosyal ve kültürel değiĢimler ve göç gibi halk oyunlarına artan 

talebi de beraberinde getirdi ve dernekler derleme ve eğitim çalıĢmalarına hız verdiler. Halk 

oyunları eğitimi bir sektör olarak yerini aldı. YarıĢmalar gölgesinde ortaya çıkan bu durum, 

giysi, müzik ve yöre öğreticiliği kavramını getirdi ve usta öğreticilik kavramı ortaya çıktı. 

Daha sonra oluĢan halk oyunları yarıĢmaları ve artan öğreticisi sayısı halk oyunları 

hakemliğinin bir anlamda göz önüne daha fazla gelmesine yol açtı. Hakemlerin halk oyunları 

yarıĢmalarında verdikleri kararlar sürekli tartıĢılmaya baĢlandı. Hakemlerin verdikleri kararlar 

ve eğitimleri ile yetiĢme durumlarına yönelik araĢtırmalar yeterince yapılmadığı için bu alan 

sürekli spekülasyonlara açık hale geldi. Bu araĢtırmanın amacı Türkiye halk oyunları 

federasyonuna bağlı halk oyunları hakemlerinin profilini çıkararak, halk oyunları 

hakemliğinin genel durumunu ortaya koymaktır. AraĢtırmada halk oyunları hakem profili 

anketi kullanılarak veriler toplanmıĢtır. Bulunan en önemli sonuç hakemlerin çoğunluğunun 

halk oyunlarıyla yaĢamlarının belli evrelerinde uğraĢmıĢ olmaları ve geliĢmeye açık 

olmalarıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, profil, hakem 
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50-ISCS-95-FC-Oral-69 

Diyarbakır Halk Oyunlarından KeĢoa, Delilo, Halay, Ġki Ayak, Esmer Oyunlarının 

Müzik Analizi, Düzenlenmesi Ve Çok Sazlı Ġcrasının Ġncelenmesi 

 

Mustafa ġahin  

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları, Diyarbakır 

 

 

Halk oyunları müzikleri dünyanın her yerinde örf, anane, gelenek, görenek ve kültürü ifade 

ettiği için önemlidir. Bu konuda Ģanslı olan Diyarbakır yüzyıllardır çok farklı kültürlere ev 

sahipliği yapmıĢtır. Bunun sonucunda çalıĢılması ve araĢtırılması gerekli zengin halk oyunları 

müziği mirası bizlere kalmıĢtır. Bu mirasın araĢtırılarak ortaya çıkarılması, müziklerinin 

analizi, düzenlenmesi ve çok sazlı icrasının incelenmesi çalıĢmanın amacıdır. 

     

AraĢtırma boyunca nitel araĢtırma modeli kullanılırken araĢtırma yöntemi olarak görüĢme 

(mülakat), araĢtırmada veri toplama aracı olarak da görüĢme formu 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, Diyarbakır halk oyunları müziklerinin geçmiĢten günümüze icra 

geleneği incelenmiĢtir. Gözlem yolu ile çalıĢmada yer alan oyunların yarıĢma, gösteri ve 

düğün ortamındaki performansları izlenmiĢ, müzikal yapıları ve icra geleneği tespit edilmiĢtir. 

Yörede yaĢayan kaynak kiĢilere ulaĢılıp karĢılıklı görüĢmelerle ses kaydı veya video çekimleri 

yapılmıĢ, sonra bu çalıĢmalar bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Yazılı metne gereken kısımlar 

dönüĢtürülmüĢ ve oyun müzikleri yazılarak analizi yapılmıĢtır. Müziklerin düzenlemeleri 

stüdyo ortamında çaldırılmıĢtır. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları 

Bölümü öğrencileri denek olarak kullanılmıĢ, mevcut cd ile birlikte konservatuar yarıĢma 

topluluğu sahnede bir performans gerçekleĢtirmiĢ ve müziğin oyuncular tarafından duyumuna 

yönelik yirmi soruluk bir görüĢme formu aracılığı ile sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

   

Yörede oynanan KeĢoa, Delilo, Halay, Ġki Ayak ve Esmer oyunlarının farklı ritim kalıpları 

içerdiği için müzik düzenlemesi için çeĢitlilik gösterdiği; Diyarbakır halk oyunları 

müziklerinin geleneksel yapıda davul-zurna eĢliğinde tek sesli biçimde, çok sazlı olarak ise 

rebap, arbani, kemençe ve dilsiz kaval kullanılarak icra edildiği tespit edilmiĢtir. YarıĢmalarda 

kullanılan halk oyunu müziklerinin de, izleyiciler tarafından beğeni kazanması ve çağdaĢ 

kimliğe büründürülebilmesi için günümüz teknolojisinin kullanılması gerekmektedir. 

  
AraĢtırmada, Diyarbakır Halk oyunlarından KeĢoa, Delilo, Halay, Ġki Ayak, Esmer 

oyunlarının sahnede düzenlemeli ve çok sazlı olarak icra edilebileceği ortaya çıkmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Diyarbakır Halk Oyunları, Müzik Analizi, Çok sazlı icra 
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51-ISCS-92-FC-Oral-67 

TÜRK HALK OYUNU BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRK HALK MÜZĠĞĠ VE 

TÜRK SANAT MÜZĠĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

 

Ahmet GÜNDÜZ, Ġsmail SINIR 

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü, Diyarbakır 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

 

Ġnsanoğlu, yüzyıllardır çeĢitli Ģekillerde kendi kimliğini, benliğini oluĢturmakta ve 

birikimlerini sonraki nesillere aktarmaktadır. Müzik ve dans; bu birikimlerin en baĢında yer 

almakta ve bir toplumun en önemli kültürel boyutunu oluĢturmaktadır.  

Bu boyutlardan biri olan geleneksel müziklerimiz; “Türk Halk Müziği” ve “Türk Sanat 

Müziği” olmak üzere iki ayrı türde ele alınmakta; dans türlerimiz ise “Türk Halk Oyunları” 

baĢlığı altında toplanmaktadır. 

Üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarımızda otuz yılı aĢkın bir süredir, geleneksel Türk 

halk müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk oyunları alanlarında eğitim/öğretim 

uygulamaları sürdürülmektedir. Ayrıca; Türk Halk oyunları bölümlerinde öğrencilere 

geleneksel müziklerimiz konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri için alan derslerinin 

yanında geleneksel müziklerimiz ilgili dersler de verilmektedir. 

AraĢtırma boyunca nicel araĢtırma modeli kullanılırken, araĢtırma yöntemi olarak survey 

(tarama), araĢtırmada veri toplama aracı olarak da anket formu kullanılmıĢtır.  AraĢtırma 

2013-2014 eğitim/öğretim döneminde Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 

eğitim/öğretim görmekte olan 28 Türk Halk Oyunu bölümü öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Öğrencilerin geleneksel müziklerimizden Türk sanat müziğine yönelik tutum ve ilgi 

düzeylerinin, Türk halk müziğine oranla daha düĢük oranda olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırmada, Türk halk müziğinin Türk sanat müziğine oranla; öğrenci, öğrencinin aile ve 

arkadaĢ çevresinde daha fazla dinlenildiği; öğrencilerin Türk halk müziği derslerinde daha 

baĢarılı oldukları; eğitimini aldıkları Türk sanat müziği dersinin yetersiz bulunduğu gibi farklı 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Oyunu, THM, TSM, Tutum 
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52-ISCS-102-FC-Sözel-80 

Farklı Yöreleri Oynayan Erkek Halk Oyuncularının Anaerobik Güç ve Bacak 

Kuvvetlerinin Ġncelenmesi 

 

Mustafa KAYA, Yahya POLAT, Funda DEMĠRTÜRK, NeĢe AKPINAR, 

Yasemin YALÇIN 

       

Bu çalıĢmada Türk Halk Oyunları türlerinden halay, horon ve zeybek yöresi oynayan erkek 

oyuncuların anaerobik güç ve bacak kuvvetini inceleyerek, bu yöreleri oynayan oyuncular 

arasındaki farklılıkların karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmaya halay, horon ve zeybek yörelerini en az 5 yıl süre ile oynamıĢ 118 erkek gönüllü 

birey katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan gurupların yaĢ, boy, vücut ağırlığı,  bacak kuvveti, değerleri ölçülmüĢtür. 

Elde edilen verilerin istatistiki analizi SPSS 10.0 programı kullanılarak yapılmıĢ ve anlamlılık 

düzeyi p<0.05 ve p<0.01 olarak alınmıĢtır. 

AraĢtırmada,  oyuncu grupları arasında, anaerobik güç ve  bacak kuvveti, değerlerinde halay 

grubu oyuncularının lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0.05). 

Sonuç olarak; yapılan halk oyunları antrenmanlarında anaerobik güç ve bacak kuvvetini 

etkileyecek sıçrama, sekme, çökme gibi hareketlerin daha yoğun yapıldığı halay yöresi 

oyuncularının bu parametrelerinin,  horon ve zeybek yörelerini oynayan oyunculara göre daha 

olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiĢtir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Oyunları, Halay, Horon, Zeybek  
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53-ISCS-117-FC-Sözel-131 

Halk Oyunları Derneklerinin Amaçlarının Ġncelenmesi Ve Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu (EBF-HOT) Modeli Önerisi  

(Ankara Örneği) 

 

Serkan KeleĢoğlu, Volkan Kukul 

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

 

21. yüzyılda Türk halk oyunları, geleneksel biçimi ile insanların özel günlerinde oynadıkları 

oyunlar olarak yer alırken bir taraftan da öğretilmesi ve öğrenilmesi amacı ile önce Ģehirlere 

sonra da sahneye taĢınarak belli disiplinlere ve kurallara bağlı bir sahne sanatı haline 

gelmiĢtir. Halk oyunlarının öğrenilmesi ve öğretilmesi amacıyla okullarda dersler konulmuĢ, 

halk eğitim merkezleri, gençlik kulüpleri ve halk oyunları dernekleri açılmıĢtır. Gençlik 

kulüpleri ve halk oyunları dernekleri gönüllü katılımın esas olduğu ve seçilmiĢ bir yönetim 

kurulu tarafından yönetilen kurumlardır. Bu kurumlar yıllık olarak devletten destek almanın 

dıĢında genellikle sürekli ekonomik desteğe sahip değillerdir. Ekonomik giderlerinin 

karĢılanmasına yönelik olarak halk oyunları öğretim kursları açılmakta ve katılımcılardan 

gelen aidatlarla varlıklarını sürdürmeye çalıĢmaktadırlar. Ancak halk oyunları müzik, kostüm 

vb. birçok farklı harcama kalemine sahip olan bir etkinliktir. Bu durum halk oyunları 

derneklerini ayakta durabilmeleri için ekonomik olarak farklı kaynaklar bulma çalıĢmalarına 

yönlendirmektedir. Ekonomik kaygılar bazı dernek ve kulüplerde halk oyunları öğretiminin 

önüne geçmekte ve halk oyunları öğretimini figür öğretiminden ileriye gitmemesine neden 

olmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Ankara’da bulunan halk oyunları dernekleri ve kulüplerinin 

halk oyunları alanına iliĢkin yaptıkları çalıĢmaları incelemek ve Ankara Üniversitesi Eğit im 

Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu çalıĢmaları hakkında bilgi vererek halk 

oyunlarının geliĢimine katkı getirmektir. 

Bu araĢtırma betimsel bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmada Ankara’da faaliyet gösteren halk oyunları 

dernekleri ve kulüplerinin var olan yapılarının belirlenmesi çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada 

derneklerin ve kulüplerin çalıĢmaları belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluĢan bir 

anket kullanılmıĢtır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları Dernekleri, Halk Oyunları, Halk Oyunları Topluluğu 
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54-ISCS-37-FC-Sözel-143 

Adana-Osmaniye Halk Oyunları ÇalıĢmalarının Sahnelenmesinde Ve YaygınlaĢmasında 

Kurumların Yeri: Yurt-Kur Adana Bölge Müdürlüğü Örneği 

 

Muzaffer SÜMBÜL 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Bu bildirinin konusunu Yurt-Kur Adana Bölge Müdürlüğünün 1998-2013 yılları arsında 

yürüttüğü Adana-Osmaniye halk Oyunları faaliyetlerinin incelenmesi oluĢturmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren baĢlayan eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında Köy 

Enstitüleri, Halkevleri, Halk Eğitim Merkezleri, Okullar(ilk, orta, lise ve üniversite) ve Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri yurtlarında halk oyunları 

faaliyetlerinin yürütüldüğü bilinmektedir. 

Bu çalıĢmada etnografi yöntemi kullanılarak veri toplanacaktır. mülakat, derinlemesine 

mülakat, gözlem ve görüĢme cetveli teknikleri aracılığıyla alan araĢtırması 

gerçekleĢtirilecektir. Yurt-Kur bölge müdürleri, halk oyunları ekip çalıĢtırıcıları ve halk 

oyunları faaliyetlerine katılan öğrenciler çalıĢmanın evrenini oluĢturmaktadır. Bu evren 

içinden rast gele seçilecek örneklemler ile yapılacak görüĢmeler, gözlemlerle beslenerek 

bulguların analizi gerçekleĢtirilecektir. 

1998-2013 yılları arasında yapılmıĢ olan Adana-Osmaniye halk oyunları çalıĢmalarının veri 

dökümü yapılarak yıllar itibariyle çalıĢmalar analiz edilecektir. Yurt-Kur yöneticileri-Halk 

Oyunları Eğitmenleri ve öğrenciler bağlamında veriler analiz edilecektir. YarıĢma ve gösteri 

etkinleriyle elde edilen sunumlar etnokoreolojik, artistik ve yaygınlık açısından ele 

alınacaktır. Artistik ve etnokoreolojik bir yaklaĢım içinde yerel dansların performanslar 

bağlamında ulaĢtığı sanatsal konum yorumlanacaktır. 

Adana-Osmaniye halk oyunlarının sahneleme çalıĢmaları yerel usta öğreticilerle baĢlayan ve 

Düziçi Köy Enstitüsü öğretim programıyla kurumsallaĢan bir tarihe sahiptir. Zaman içerisinde 

bu kurumsallaĢmaya okulların yanı sıra Yurt-Kur Adana Bölge Müdürlüğü gibi devlet 

kurumları da katılmıĢtır. Bu kurum ve diğer kuruluĢlar Adana-Osmaniye halk oyunları 

çalıĢmalarının kurumsallaĢmasına ve yaygınlaĢmasına önemli katkılar sunmuĢtur. 

Bu kapsamda Adana-Osmaniye halk oyunlarının sahnelenmesinde ve yaygınlaĢmasında etkisi 

bulunan Yurt-Kur Adana Bölge Müdürlüğü halk oyunları faaliyetleri tarihsel, kültürel ve 

etnokoreolojik açıdan ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Adana-Osmaniye, Halk Oyunları, Yurt-Kur 
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55-ISCS-131-FC-Sözel-150 

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNE HALK DANSLARI ÖĞRETĠMĠNDE YARATICI 

DRAMA YÖNTEMĠ KULLANILMASININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Tanju KANBERTAY BOZKURT, Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL 

 

Bu çalıĢmanın amacı halk dansları öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılabilirliğine 

yönelik düĢünceler üretmektir.Yaratıcı drama ve halk dansları arasındaki iliĢkinin saptanması; 

Artvin yöresinin danslarının özellikleri ve öykülerini belirlemeye yönelik yapılacak 

çalıĢmalardan elde edilen verilerin kullanılmıĢtır. ÇalıĢmalar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

bir ilköğretim okulu  6., 7., 8. sınıf öğrencileri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrenciler ile yapılacak 

her çalıĢmanın içeriği ve kazanımları çalıĢma öncesi belirlenmiĢtir. Buna göre ikiĢer saatlik on 

oturum planlanmıĢtır. Yaratıcı drama oturumlarına 5 erkek, 8 kız toplam 13 öğrenci 

katılmıĢtır. Yaratıcı drama oturumlarına baĢlamadan önce öğrencilere on bir sorudan oluĢan 

“HazırbulunuĢluk Düzeyi Bilgi Formu” uygulanmıĢtır. Form, araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢtır. Tamamlanan yaratıcı drama oturumları sonunda da aynı form bir soru 

eklenerek “Değerlendirme Bilgi Formu” olarak uygulanmıĢtır. Öğrencilere yapılan yaratıcı 

drama oturumları sonunda “özdeğerlendirme formu” uygulanmıĢtır. Özdeğerlendirme formu 

on yedi maddeden oluĢmaktadır. Öğrenciler ile yapılan yaratıcı drama oturumları sonunda 

halk dansları eğitmeni öğrencileri ziyaret etmiĢtir. Öğrencilerin halk dansları öğrenme 

yaĢantıları konusunda görüĢ bildirmiĢtir. Oturumlar sırasında yapılan gözlemler, tutulan 

raporlar, dokümanlar, uygulamalar sonrası öğrencilerden alınan görüĢler değerlendirilmiĢtir. 

Yaratıcı drama oturumları tamamlandıktan sonra öğrencilere süreci değerlendirmeleri, 

kendilerini değerlendirmeleri amacıyla mektup yazdırılmıĢtır. 

Yapılan veri çözümlemelerine göre yaratıcı drama halk dansları öğretiminde kullanılabilecek 

etkili bir yöntemlerden biridir. Yaratıcı drama ile öğrenciler folklor ve halk danslarının 

farkını, halk dansları konuları, türlerini, Artvin yöresi kız ve erkek kostüm, araç gereç ve 

aksesuarlarını, “ġahlan, CoĢkun Çoruh, Çift Jandarma, TeĢi” oyunlarının öykülerini ve 

figürlerini, Artvin yöresinde temel olarak kullanılan çalgı aletlerini öğrenmiĢlerdir. 

Sonuç olarak; halk dansları öğretimi dans figürleri, öyküleri, kostümleri, araç gereç ve 

aksesuarları, müzikleri, çalgı aletleri ile bir bütün olarak ele alınmalıdır ve belli bir program 

çerçevesinde öğretilmelidir. Halk dansları öğretiminde, sahnelenmesinde halk dansları 

eğitmenleri yaratıcı drama yönteminden yararlanmalıdır. Tavır, jest, mimik öğretiminde, grup 

dinamiği oluĢturmak, dansçıların özgüvenlerine katkı sağlamak amacıyla, yaratıcı drama 

çalıĢmaları önemli katlılar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: halk dansları, yaratıcı drama, ilköğretim 
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57-ISCS-84-FC-Oral-173 

Halk Oyunları Rekreatif Bir Faaliyet Midir? 

 

Taner BozkuĢ, ġakir Erdem, Gürkan Elçi, Caner Cengiz  

 

ÇalıĢmanın amacı, halk oyunlarının rekreasyon kavramı açısından ele alınıp rekreatif bir 

faaliyet olup olmadığı ile ilgili görüĢler ortaya koymaktır. ÇalıĢmaya Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda öğrenci olan toplam 150 üniversite öğrencisi katılmıĢtır. AraĢtırma tarama 

modelinde olup, araĢtırmacı tarafından oluĢturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin halk oyunları ve rekreatif faaliyetleri ile ilgili düĢüncelerini ve görüĢlerini elde 

etmek için bilgi formu oluĢturulmuĢtur. Basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen örneklem 

grubuna 2012-2013 Akademik yılı içinde anket yolu ile veriler toplanmıĢtır. AraĢtırma 

grubuna uygulanan anketler aracılığı ile elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik 

yöntemlerinden, frekans ve yüzde değerleri alınarak değerlendirilmiĢtir. 

Halk oyunlarına katılım nedenleri olarak bayanlar %21 oranında spor yapma, %25 oranında 

boĢ zamanları değerlendirme seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Erkekler de ise %32’lik en yüksek 

oranla boĢ zamanları değerlendirme seçeneğini iĢaretlenmiĢtir. Halk oyunlarının spor olarak 

değerlendirilmesi yapılırken bayanların %51’lik kısmı az yarar sağlar seçeneğini iĢaretlerken 

%47’lik kısım yeterince yarar sağlar seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Erkeklerin en yüksek oranlı 

%54’lük kısmı ise yeterince yarar sağlar seçeneğini iĢaretlenmiĢtir. Halk oyunlarının bireylere 

kazandırdığı özellikler bayanlarda %41 spor yapıyorum seçeneğini iĢaretlerken, erkekler de 

%46’lık kısım spor yapıyorum seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢmanın sonucunda halk oyunlarının rekreatif bir faaliyet olarak 

değerlendirilebileceği söylenebilir. Bu faaliyetlere katılırken aynı zamanda bireye 

kazandırılan özellikler arasında bayanların büyük bir kısmı “spor yapıyorum” Ģıkkını 

iĢaretlerken, erkeklerde de büyük bir kısım halk oyunlarının bireylere kazandırdığı o lumlu 

özellikler bakımından “yeterince yarar sağlar” seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Halk oyunlarına 

katılım nedenleri olarak bayanların bir bölümü “spor yapma” diğer bölümü ise “boĢ zaman” 

seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Erkeklerde ise çoğunluk rekreatif bir faaliyet olduğunu 

savunmuĢtur. Sonuç olarak, halk oyunlarına katılım önceliği olarak boĢ zamanları 

değerlendirme olarak belirtilmiĢ olup, rekreatif bir faaliyet olarak düĢünüldüğü de 

belirtmiĢlerdir. Rekreatif amaçlı yapması ile beraber sportif anlamda yararları olduğu da 

belirtilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Halk Oyunları, GörüĢ ve Beklentiler 
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58-ISCS-84-FC-Oral-204 

HALK DANSLARI VE GELENEK ĠLĠġKĠSĠ 

 

Doç. Dr. Türker EROĞLU 

Gazi Üniversitesi 

 

Gelenek olgusunun iki temel yanından söz edebiliriz. Biri, örf, âdet, görenek, teamül ve moda 

gibi bir toplumsal ilke (sosyal norm) olarak gelenek; diğeri ise günlük hayatta sıkça kullanılan 

ve tekrarlanmayı ifade eden gelenek. 

Her ne kadar geleneğin oluĢmasında tekrarlanma varsa da gelenek “5. Geleneksel Kiraz 

Festivali”ndeki gibi sadece tekrardan ibaret bir mefhumu iĢaret etmez. 

Halkın kendiliğinden toplanmasının gerçekleĢtiği geleneksel bayram ve toplantıların ise 

gününden, içeriğine kadar bütününde geleneksellik görülür. 

Üçüncü bir anlayıĢ olarak, geleneğin geliĢmiĢ veya kendini geliĢmiĢ olarak niteleyenlerin 

tabiriyle,  modern toplumların kendi değerleri dıĢında kalan bütün değerler ve kültür unsurları 

geleneksel kabul edilmektedir. 

Onlara göre gelenek, doğal, geri kalmıĢ toplumların kültürleridir. 

Bizim anlayıĢımızdaki gelenek ise, hem kültürü meydana getiren değerler sistemi, hem de 

toplumun hayatına yön veren toplumsal ilkelerdir. 

Diğer kültür unsurlarında olduğu gibi, halk dansları da geleneğe dayalı bir unsur olarak 

günümüze ulaĢmıĢtır. Halk danslarının gelenek içindeki yerine bakıldığında; doğumdan 

ölüme varan geçiĢ dönemlerinde ve ritüelden-eğlenceye bütün toplantılarda yer aldığı görülür. 

Ġnsan bedeninin enstrüman olarak kullanıldığı, geleneğe dayalı bir alan olan halk dansları, 

halk kültürü içinde bilim ve sanatın kesiĢtiği ender bir alan olarak karĢımızda durmaktadır. 

Bu bildiride gerek gelenek olgusunun bazı detay yönleri ve bundan hareketle halk danslarının 

gelenek ile olan iliĢkisinin boyutları ele alınacak; gerekse ortaya konulan bilgiler  

doğrultusunda halk danslarına bilim penceresinden nasıl bakılması gerektiği konusuna yer 

verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dans, Halk Dansı, Gelenek 
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59-ISCS-84-FC-Oral-205 

HALKOYUNLARI ÖĞRETĠMĠNDE ANDROGOJĠK YAKLAġIMLAR 

 

Deniz YAYLA 

Ġnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar, yaĢamlarını sürdürebilmek için sürekli mücadele 

etmiĢlerdir ve yapılan mücadelenin her evresinde kendilerine avantaj sağlayacak sonuçlar 

çıkarmaya çalıĢmıĢlardır. Bu Ģekilde elde edilen deneyimlere dayalı öğrenmeler daha sonra 

diğer insanlarla paylaĢılarak geniĢ kitleleri etkilemiĢtir. Bu olgu genel olarak yetiĢkin 

eğitiminin kökenini oluĢturmaktadır. Kökleri bu kadar eski tarihlere uzanmasına rağmen, 

yetiĢkin eğitimi kavramının ortaya çıkması ve üzerine bilimsel çalıĢmaların yapılandırılması 

oldukça yenidir. Daha çok dinsel amaçlı etkinliklerle ortaya çıkan yetiĢkin eğitimi kavramı, 

1950’li yıllara kadar, mesleki ve temel eğitim eksikliklerini gidermek amacı ile yetiĢkinlere 

sunulan bir sosyal hizmet olarak algılanmıĢtır. Günümüzde ise insanların daha bilinçli ve 

özgürce hareket edip, kararlar verebilmeleri doğrultusunda yetiĢkin eğitimi önemli iĢlevler 

üstlenmiĢtir. 

Androgoji, yetiĢkinlerin öğrenebildiklerini, ancak çocuk ve gençlerden farklı öğrendikleri 

noktasından hareket ederek yetiĢkin eğitim programlarına yönelik yeni metod ve teknikler 

önermiĢtir. 19. yüzyıla kadar dünyada yetiĢkinlerin öğrenemeyeceklerine dair yaygın bir 

kanaatin var olduğu bilinmektedir. Ancak baĢta Torndike olmak üzere birçok yetiĢkin 

eğitimcisinin yapmıĢ olduğu çalıĢmalar bu anlayıĢa son vererek, YetiĢkinlerin de 

öğrenebildikleri hatta çocuklar ve gençlere yakın derecede iyi öğrenebildiklerini kanıtlayan 

sonuçlara ulaĢmıĢlardır. 

Ülkemizde halkoyunları öğretimi, daha çok okullar ve halkoyunları derneklerince 

yürütülmektedir. Okulöncesinden yetiĢkinlere kadar her yaĢ grubunda yürütülen halk oyunları 

öğretim sürecinde önemli değiĢkenler vardır. Bunlar: ÇalıĢmaların nerede ve nasıl bir fiziki 

mekanda yapıldığı, öğretecek kiĢinin pedagojik ve androgojik yeterliliği, öğretecek kiĢinin 

alan yeterliliği, öğretimde kullanılan teknikler, öğretim zaman planlaması, kullanılacak araç 

ve gereçler, katılımcıların hazır bulunuĢluğudur. 

Özellikle gençlere ve yetiĢkinlere yönelik planlanan çalıĢmalarda yukarıda belirtilen bir çok 

değiĢken farklı bir hazırlık, bilgi, birikim ve hedef gerektirmektedir. Bu çalıĢmada bu 

farklılıklar ve özellikler açıklanacaktır 

 

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, androgojik yaklaĢım, eğitim 
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62-ISCS-48-FC-Sözel-23 

Semazen Eğitimi ÇalıĢmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine 

Etkisinin Belirlenmesi 

 

Yunus Tortop, Ali Ġhsan Aksu, Hüseyin GümüĢ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Afyonkarahisar 

 

GiriĢ ve Amaç: Egzersiz programlarının amaca uygun bir Ģekilde programlanması ile insanlar 

sağlıklı bir yaĢama ulaĢabilir. Dolayısıyla içerisinde müzik ve ritim olan, tempolu, eğlenceli 

ve çeĢitli fiziksel aktivitelerin yaygınlaĢtırılması, egzersizlerin zevkli ve uzun süreli 

yapılabilmesini sağlayacaktır. Sema yapmanın bilinen inanç boyutu ile birlikte, bir sportif 

aktivite niteliğinde olmasının bilinmesi, semazenliğin cazip hale gelmesini ve özellikle genç 

ve orta yaĢ bireylerin bu tür etkinliklere yönelmelerinin önünü açacaktır. Bu çalıĢmada, genç 

erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, bazı fiziksel uygunluk 

parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.   

Yöntem: AraĢtırmaya 2012-2013 eğitim - öğretim yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören, aktif sporcu olmayan 40 sağlıklı 

erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Bu öğrencilerden rastgele deney grubu (N=20) ve 

kontrol grubu (N=20) oluĢturuldu. Kontrol grubuna herhangi bir egzersiz yaptırılmadı ve 

günlük yaĢamlarına devam etmeleri sağlandı. Deney grubuna ise, 12 hafta, haftada 3 gün, 

hedef kalp atım sayılarının % 50-70’i Ģiddetinde ve 60-75 dakika arasında semazen eğitimi 

çalıĢması yaptırıldı. AraĢtırma verilerinin analizleri; SPSS 18,0 istatistik paket programında 

yapıldı. Tüm verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Deneklerin grup 

içi I. ve II. ölçüm değerlerinin arasındaki farklılıkların tespitinde Paired-Samples t testi, 

gruplar arası değerlendirmelerde ise, Independent-Samples t testi kullanıldı. Anlamlılık 

düzeyi 0,05 ve 0,01 olarak belirlendi. 

Bulgular: Bu çalıĢmada vücut ağırlıkları (kg), vücut kitle indeksi (kg/m2), Vücut yağ oranları 

(%), bacak kuvveti (kg), sağ ve sol el kavrama kuvveti (kg) ve aerobik güç (maxVO2) 

değerlerinde istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0,01). Ancak 

deney grubunun sırt kuvveti (kg) ve anaerobik güç (kg-m/sn) değerlerinde istatistiki açıdan 

anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p>0,05). 

Sonuç: Bu çalıĢmada, genç erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, 

bazı fiziksel uygunluk parametrelerinde olumlu değiĢiklikler meydana getirdiği belirlendi.  

 

Anahtar Kelimeler: Semazen, Egzersiz, Fiziksel Uygunluk 

 

 

 



30 October – 1 November 2013
 

2
nd

 International Conference Folk Dances 
 

-23-  

 

 

 

 

 



30 October – 1 November 2013
 

2
nd

 International Conference Folk Dances 
 

-24-  

 

 

 

 

 

 



30 October – 1 November 2013
 

2
nd

 International Conference Folk Dances 
 

-25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


